
the cheque



Libris Literatuur Prijs

CHEQUE ter waarde van 

WINNAAR 2018

vijftigduizend euro
€ 50.000,-



the
stationary



Stichting Literatuur Prijs 
Henri Polaklaan 14 
1018 CS Amsterdam
+31 (0) 20 6278549

Dhr. Alfred Marseille
Zeezeilen
Frederiksplein 54
1017 XN Amsterdam

8 februari 2018

Geachte heer Marseille,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 
occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 
occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 
occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 
occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum.

Hoogachtend, 

Patty Voorsmit
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card





Patty Voorsmit
Henri Polaklaan 14
1018 CS Amsterdam
T  +31(0)20 6279549
F  +31(0)20 6797050
E  pvoorsmit@librisliteratuurprijs.nl
I  www.librisliteratuurprijs.nl



the
invite



De Libris Literatuur Prijs wordt in 2018 voor 
de 25ste keer toegekend aan de schrijver 
van de beste Nederlandstalige roman van 
het voorafgaande kalenderjaar.
Er is in totaal een geldbedrag van € 65.000 
aan de prijs verbonden (€ 50.000,= voor de 
winnaar en € 2.500,= voor elk van de zes 
genomineerden).



Uitnodiging 
7 mei 2018



Uitnodiging op naam van

Datum

Ontvangst

Aanvang diner

Plaats

Secretaris

Stichting Literatuur Prijs

Telefoon 

R.s.v.p. per e-mail

Website



Het bestuur van de Stichting Literatuur Prijs nodigt 
u met het grootste genoegen uit voor het diner van 
de 25ste uitreiking van de Libris Literatuur Prijs, 
bestemd voor de beste Nederlandstalige literaire 
roman van het afgelopen jaar.

Op deze avond maakt de voorzitter van de jury, 
Abdelkader Benali, de winnaar bekend.

Maandag 7 mei 2018

19:00 uur

19:45 uur

Amstel Intercontinental (Amstel Hotel)
Professor Tulpplein 1, Amsterdam
 

Avondkleding gewenst  

Beperkt aantal plaatsen: toekenning in volgorde   
van binnenkomst reacties; indien te laat plaatsen 
we u op de reservelijst
Bij verhindering graag per omgaande bericht
i.v.m. tafelschikking en reservelijst
De uitnodiging is strikt persoonlijk en niet      
overdraagbaar
Deze uitnodiging is tevens uw toegangsbewijs

Patty Voorsmit

Henri Polaklaan 14, 1018 CS Amsterdam

+31 (0)20 6279549

organisatie@librisliteratuurprijs.nl

www.librisliteratuurprijs.nl




