
 

 

 

 
 

 

DNG Aachen e.V. c.o. Frau Carolina Kronenwerth • Mühlental 49 • 52066 Aachen • Fax.: +49 241 9437 9437 

www.dng-aachen.eu • vorstand@dng-aachen.eu • bestuur@dng-aachen.eu 

Sparkasse Aachen • Kto.Nr.: 428003 • BLZ.: 390 500 00 • IBAN: DE68390500000000428003 • BIC: AACSDE33 

 
 
 
16. Literaire Zomer: lezing in Kerkrade & rondleiding in Aken 
 
Maastricht/Aachen, 8. Juli 2015. 
 
Zeer geachte heer/mevrouw, 
 
Bij deze nodigen wij u uit voor een lezing in Kerkrade en een rondleiding in Aken. 

 
Klaus Modick over zijn roman; 'concert zonder dichter' 

 
11 augustus 2015 van 19.00 - 21.00 uur 

Bibliotheek Kerkrade-Centrum 
Einderstraat 21 

Kerkrade 
 
De entree bedraagt € 5. Voor de leden van de Deutsch-Niederländischen Gesellschaft 
zu Aachen (DNG) bedraagt de entree € 2.50 (inclusief een glas Hugo en kop 
koffie/thee). Vooraf reserveren is verplicht: 045 545 24 08 of info@bibliotheek-
kerkrade.nl 
 
Lezing over de kunstenaarskolonie Worpswede waar o.a. Heinrich Vogeler, Rainer 
Maria Rilke, Paula Modersohn Becker en Clara Rilke-Westhoff deel van uitmaakten. 
In zijn roman 'Konzert ohne Dichter' vertelt Klaus Modick over de 
ontstaansgeschiedenis van het beroemdste Worpsweder schilderij (1905), over een 
moeizame kunstenaarsvriendschap en over liefde. Worpswede dat ligt in de buurt van 
Bremen, is een Duitsland een begrip dat vergelijkbaar is met de Nederlandse 
kunstenaarsdorpen Domburg en Bergen. Tijdens de eeuwwisseling (1900) was 
Worpswede een van de kunstenaarskoloniën, die van zeer grote invloed is geweest 
op het Europees kunstleven.  
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Kunstenaars en gelijkgestemden ontvluchtten de stad om zich in en de door de natuur 
te laten inspireren. Dat dit ook leidde tot conflicten, wordt door Klaus Modick op 
briljante wijze in zijn roman ’Konzert ohne Dichter’ beschreven. Een Duits-
Nederlandse avond, waar op ontspannen wijze - onder het genot van een glaasje 
Hugo en een koffie - de wereldliteratuur centraal staat. 
 

***** 
 
Aansluitend op deze avondlezing organiseert de Bibliotheek Kerkrade - in 
samenwerking met de Deutsch-Niederländische Gesellschaft zu Aachen - een 
rondleiding met als thema 'Jugendstil in Aachen'. Tijdens de rondleiding wordt 
bijzondere aandacht besteed aan Elisabethhalle, een van de weinige 
Jugendstilzwembaden dat nog in bedrijf is en vrij toegankelijk is. 
 
 

Rondleiding 'Jugendstil in Aachen' 
 

Maandag 24 augustus (15.00 uur) 
 
Vooraf reserveren is verplicht: 043 545 24 08 of info@bibliotheek-kerkrade.nl. Voor 
DNG-leden bedraagt de entreeprijs € 2,50 
 
De lezing en rondleiding vindt plaats in het kader de Literaire Zomer 2015 wordt 
georganiseerd door een samenwerkingsverband van de Deutsch-Niederländischen 
Gesellschaft zu Aachen (DNG) de Bibliotheek Kerkrade und partner van de Literaire 
Zomer 2015. Zie ook: www.literarischer-sommer.eu  
  
Met vriendelijke groeten, 
Ger Essers 
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