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Craig Harline bezoekt Nederland
Van 15 tot 22 oktober en van 28 tot 30 oktober
Van 15 tot 22 oktober en van 28 tot 30 oktober brengt de in
de Verenigde Staten woonachtige succesauteur Craig Harline een bezoek aan Nederland. Harline, die momenteel met
Jacobs vlucht. Een familiesaga uit de Gouden Eeuw op de
shortlist voor de Libris Geschiedenis Prijs 2017 staat, zal
optredens en lezingen geven door het hele land. Aanleiding
voor zijn bezoek is het verschijnen van zijn nieuwe boek
Wereld in wanorde. Maarten Luther en de geboorte van de
Reformatie.
In Wereld in wanorde beschrijft Harline op zijn kenmerkende,
aanstekelijke wijze de sleuteljaren van Maarten Luther. We zien
hoe een briljant, maar ook grillig en zelfingenomen monnik,
terechtkomt op het toneel van de wereldgeschiedenis. Het boek
wordt in de Amsterdamse Oude Lutherse kerk gepresenteerd
op 15 oktober, in de weken waarin de 500ste verjaardag van
Luthers optreden wereldwijd wordt herdacht.
Hieronder vindt u een voorlopige agenda met de activiteiten
rondom Harlines bezoek. Harline (die vloeiend Nederlands
spreekt) werkt graag mee aan interviews, voor meer informatie
over de lezingen, zie:
https:/www.vantilt.nl/craig-harline-bezoek-aan-nederland/

craig harline is geboren en getogen in Californië,
maar spreekt vloeiend Nederlands. Hij schrijft en doceert
voornamelijk over het religieuze leven in West-Europa
tijdens de Reformatie. Hij is hoogleraar aan de Brigham
Young University. Zijn boek over Luther verschijnt in het
Engels bij Oxford University Press.

voorlopige agenda
Zondag 15 oktober – 20.00 Presentatie Wereld in wanorde in de
Oude Lutherse Kerk, Amsterdam
Dinsdag 17 oktober – 20.00 Lezing over Luther in de
Doopsgezinde kerk te Nijmegen
Woensdag 18 oktober – 20.00 Lezing over Luther in Nederlands
hervormde kerk te Budel
Donderdag 19 oktober – 19.00 Lezing in Ouderkerk aan de Amstel
over Jacobs vlucht, Amstelkerk
Vrijdag 20 oktober – 15.00 ‘Atelier’, Vrije Universiteit
Amsterdam (besloten)

over wereld in wanorde
In Wereld in wanorde maken we
kennis met Maarten Luther in de
cruciale eerste jaren van diens kruistocht tegen Rome. We volgen hoe
Luthers opvattingen hem in conflict
brengen met geleerden, priesters,
bisschoppen, vorsten en uiteindelijk
de paus. En hoe dit conflict uitmondt
in een van de belangrijkste keerpunten in de wereldgeschiedenis: de
Reformatie.
Craig Harline brengt ons zo dicht

meer info
Voor interviewaanvragen, proefdrukken,
recensie-exemplaren en andere vragen kunt u
contact opnemen met:
Margreet Holterman, 06 53705053, margreetholterman@gmail.com
Kasper Bockweg, 02 4-360 22 94, promotie@vantilt.nl.
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