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Zilele literaturii germane la Re?i?a - Edi?ia a XX-a, 7 - 9 mai 2010
Program [1]
Vineri, 7 mai 2010:
Ora 16:00, Muzeul Banatului Montan
-Vernisajul expozi?iei „Übermalungen“ („Suprapicturi”) a scriitoarei Ilse Hehn (Ulm / Germania)
- Deschiderea festiv? de c?tre Erwin Josef ?igla;
- Prelegere: „Întâlnirile literare de la Re?i?a sau iubirea mea de mai. Retro- ?i perspectiva unei istorii
literare“, de dr. Carmen Elisabeth Puchianu (Bra?ov);
- Prelegere: „Imaginea Banatului în viziunea unui transilv?nean“, de Joachim Wittstock (Sibiu);
- Prezentare de carte:Edith Guip-Cobilanschi (Timi?oara) prezint? volumul „Straßen der Erinnerung“
(„Str?zi ale amintirii“) de Helmfried Hockl („Cosmopolitan Art“ Timi?oara, 2007);
- Proz? scurt? în lectura autorului Balthasar Waitz (Timi?oara)
Sâmb?t?, 8 mai 2010:
Ora 10:00, Biblioteca german? „Alexander Tietz“:
- Prezentare de carte: dr. Annemarie Podlipny-Hehn (Timi?oara) prezint? volumul ap?rut în 2010 la Editura
„Cosmopolitan Art“ din Timi?oara, „DA-SEIN“ („Schi?e în conté”);
- Prezentare de carte: Ingmar Brantsch (Köln / Germania)prezint? cartea ap?rut? în 2009 la Editura „POP“
(colec?ia „Fragmentarium”) din Ludwigsburg / Germania „Ich war kein Dissident“ („Nu am fost dizident”);
- Texte literare în lectura scriitorilor Carmen Elisabeth Puchianu (Bra?ov) - nepublicate din sertar -, Michael
Astner (Ia?i) - texte scurte cuprinse sub titlul „Nimmicks“ -,?i Robert Gabriel Elekes (Bra?ov) - „Der
Kleine. Prosafragmente, II” („Cel mic. Fragmente de proz?, II”).
Ora 15:30, Biblioteca german? „Alexander Tietz“:
- Lecturi literare din volumul ap?rut 2006 la Editura „Cosmopolitan Art“ Timi?oara, „In zehn Minuten
reisen wir ab...“ („În zece minute vom pleca...“) ?i din volumul ap?rut în 2010 la Editura „Cosmopolitan
Art“ Timi?oara, „Randgebiet“ („?inut de margine“), cu autoarea Ilse Hehn (Ulm / Germania);
- Prezentare de carte: Veronika Haring (Maribor / Slovenia) prezint? antologia aparut? în 2009: „Vezi med lj
udmi. 8. Zbornik kulturnega društva nemško govore?ih žena MOSTOVI = Zwischenmenschliche
Bindungen. 8. Sammelband des Kulturvereins Deutschsprachiger Frauen BRÜCKEN“ („Leg?turi
interumane. Cea de- a 8-a antologie a Asocia?iei Culturale a Femeilor Germane PODURI“);
- Lecturi literare cu autori din Maribor / Slovenia, sub moderarea lui Marjan Pungartnik.
Ora 18,00, sala „Lira“ a Liceului de Arte „Sabin P?u?a“ Re?i?a:
- Programul cultural german cu participarea Forma?iei „Banater Bergland“-Trio, a Corului „Franz Stürmer“
?i a Forma?iei de dansuri populare germane „Enzian“, toate din Re?i?a, cu prilejul celei de a XX-a edi?ie a
„Zilelor Literaturii Germane la Re?i?a“ ?i a ciclului de manifest?ri culturale „Prim?vara cultural? german? la
Re?i?a”, edi?ia a VIII-a.
Duminic?, 9 mai 2010:
- Excursie literar? în Banatul Montan.
Ora 16,30, Teatrul Vechi „Mihai Eminescu“, Oravi?a:
- Premiera piesei „Stühle für den neuen Mieter” („Scaune pentru noul chiria?“), adaptare dup? Eugen
Ionesco de ?i cu Robert Gabriel Elekes ?i Carmen Elisabeth Puchianu, alias „Duo Bastet“ (Universitatea
„Transilvania“ Bra?ov).
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