Lychnari

Του μέλλοντος η μέρες στέκοντ’ εμπροστά μας
σα μια σειρά κεράκια αναμένα –

Cd cadeau én het
eerste nummer gratis
van hét tijdschrift over het
hedendaagse Griekenland

Bent u geïnteresseerd in het Griekenland van nu?
Wilt u op de hoogte blijven van Grieks nieuws, de Griekse
cultuur en de Griekse keuken?
Wilt u daarnaast achtergrondverhalen lezen over actualiteit
en geschiedenis, over land en volk?

Neem dan nu
een abonnement
op Lychnari!

χρυσά, ζεστά, και ζωηρά κεράκια.
Κ.Π. Καβάφης

De dagen die komen staan vóór ons
als een rij brandende kaarsjes –
gulden, warme en levendige kaarsjes.
K.P. Kavafi s (vertaling: H. Warren & M. Molegraaf)

Onderwerpen en rubrieken
In Lychnari vindt u uitgebreide achtergrondverhalen en reportages
over politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis,
taal, muziek, kunst en literatuur, recepten en reizen. Elk nummer
bevat daarnaast vaste rubrieken, zoals ‘Hier Athene’, ‘Uit de Griekse
keuken’, ‘De schrijver’ en ‘Griekenland zwart-wit’. Bovendien leest
u in elk nummer besprekingen van nieuwe boeken en muziek.

Auteurs in Lychnari
Naast een onafhankelijke redactie zijn er vaste correspondenten in
Griekenland, andere journalisten en diverse deskundigen met
kennis van land, volk en taal (Agnes Dijk, Frans Happel, Tom van
Deel, Shereen El Sherbini en tal van anderen) die regelmatig in het
blad publiceren.

Eerste nummer gratis
én een cd cadeau

Lychnari cd boekje
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ALIKI KAYALÓGLOU

Licht op de huidige Griekse wereld
Lychnari is hét Nederlandstalige tijdschrift over het hedendaagse
Griekenland.
Het Griekse woord ‘lychnari’ betekent olielampje: het tijdschrift
wil licht werpen op de moderne Griekse wereld, van Griekenland
en Cyprus tot Grieken waar ook ter wereld.

LIVE IN UTRECHT
Als u nu een abonnement neemt, betaalt u
pas vanaf het tweede nummer. Bovendien
ontvangt u als welkomstcadeau de cd Aliki
Kayalóglou live in Utrecht.* Lychnari verschijnt
JUBILEUMCONCERT Lychnari 20
jaar
vier keer per jaar. U kunt zich abonneren via
www.lychnari.nl.
Kosten per jaar: Nederland € 50,50; overige landen € 61,00.
FRIXOS

MORTZOS

PIANO
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www.lychnari.nl

* Zo lang de
voorraad strekt.

