
 

 
 
Amsterdam, 26 oktober 2007 
De Avond van de Groene Amsterdammer met Michel Houellebecq via LIVE STREAM 
 
De Avond van de Groene Amsterdammer in de Amsterdamse Stadsschouwburg van 
morgenavond was kort na de start van de kaartverkoop uitverkocht. Om tegemoet te komen aan 
de vele verzoeken het bijzondere programma bij te kunnen wonen heeft de Groene een online 
verbinding geregeld.  
 
Het openingsprogramma en de debatten:  
De pornonorm (met Michel Houellebecq) en De invloed van de publieke intellectueel (met John 
Gray, Geert Mak en Pascal Bruckner) zijn vanaf 21.00 uur via www.groene.nl te volgen.  
 
Bekendmaking winnaar MARTIN VAN AMERONGEN PRIJS 
Omstreeks 21.00 uur maakt juryvoorzitter Sacha de Boer de winnaar van de Martin van Amerongen Prijs 
bekend. De winnaar ontvangt een bedrag van 2500 euro. Via de website van de Groene kon iedereen de 
afgelopen weken een inzending aanwijzen voor de Publieksprijs bedraagt 1000 euro. 
 
Bijzondere gasten 
Behalve aangekondigde gasten als de Britse filosoof John Gray, Nederlandse auteurs als Marjolijn 
Februari, A.F.Th., Wanda Reisel en Geert Mak is De Groene Amsterdammer verheugd dat Michel 
Houellebecq als gast op de feestavond aanwezig is. Houellebecq is op Nederlandse podia een uiterst 
zeldzaam verschijnsel; de laatste keer dat hij in het openbaar optrad was in 2000. Hij neemt samen met 
onder andere Tijs Goldschmidt deel aan het programma onderdeel Pornonorm: probleem of verschijnsel 
dat start om 21.00 uur in de Grote zaal. Dit onderdeel wordt ook live gestreamd over www.groene.nl 
 
Literaire Salon 
Tussen 21.00 en 23.00 uur interviewen Marja Pruis en Kees 't Hart in de literaire salon 'Dichters en 
Denkers Live' een zestal vooraanstaande schrijvers: Wanda Reisel, Sana Valiulina, Thomas Rosenboom, 
Marjolijn Februari, Gerbrand Bakker en A.F. Th.  
De muzikale omlijsting wordt verzorgd Roos Rebergen, oprichtster van Roosbeef. 
__________________________________________________________ 
Noot voor de redactie: 
Voor meer informatie en afspraken voor interviews kunt u contact opnemen met Claire Beke - 
Communicatie in Cultuur, 010 425 03 44 of beke@communicatie in cultuur.com 
 
Links: 
http://www.groene.nl/modules/Acties/Jubileum/juli/actueel.html 
www.stadsschouwburgamsterdam.nl 
www.martinvanamerongenprijs.nl 
http://www.mailinglijst.nl/nieuwsbrief/subscribe.asp?l=401 
http://www.groene.nl/adhoc/Stem_mee_voor_de_publieksprijs 

     

     
 
 


