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André Hottenhuislezing over de Heliand
In TwentseWelle vindt op 28 maart de derde André Hottenhuislezing
plaats. De lezing benadert streektaal met een wetenschappelijke
invalshoek.
Dit jaar zijn prof. Anne van der Meiden en drs. Harry Morshuis de
inleiders en sprekers. Beide zijn verantwoordelijk voor de vertaling van de
Heliand naar het Twents. De Heliand, een evangelisch boek in het oud-Saksisch is onlangs in vijf Nedersaksische streektalen vertaald. Deze versies
worden gepresenteerd op vrij. 25 mei. Van der Meiden en Morshuis gaan
ondermeer in op de vormen van inculturatie -integratie in een vreemde
cultuur- in de Heliand en de overeenkomsten en verschillen tussen het
oud-Saksisch van 830 en het Twents anno 2012.
De André Hottenhuislezing op wo. 28 maart wordt gehouden in
TwentseWelle, het Rozendaal 11 in Enschede en begint om 20.00 uur.
De toegang bedraagt € 5,- per persoon.
Opgave vooraf gewenst via: info@twentsewelle.nl of (053) 4807680

André Hottenhuislezing geet oawer de Heliand
In TwentseWelle gef 28 meert de derde André Hottenhuisleazing.
Dan gef ’t altied ne wettenschappelijke kiek op de streektaal.
Dit joar sprek prof. Anne van der Meiden en drs. Harry Morshuis.
Bear hebt de Heliand, ’n book met de evangeliën in ’t oald-Saksisch oet
830, vertaald noar ’t Twents. De Heliand is kottens vertaald in vief
Nedersaksische streektalen. Dee vertalingen wordt op 25 mei
officieel presenteerd. Van der Meiden geet in op de inculturatie,-het anpassen an ne vrömde cultuur- dee in de Heliand zit. Morshuis hef ’t met de
Hottenhuisleazing oawer de verschillen en oawereenkomsten tuske ’t Oaldsaksisch en ’t Twents van dizze tied. De Hottenhuisleazing op 28 meert is
in TwentseWelle, het Rozendaal 11 in Eanske en begeent um 20.00 uur.
Um der in te kommen kost € 5,-. Loat ’t veurof efkes wetten met mail:
info@twentsewelle.nl of (053) 4807680 a’j komt.

28 maart 20.00 uur. € 5,- pp.

