
Joost Oomen is dichter, schrijver,
drummer en theatermaker. In 
november 2020 verscheen zijn
debuutroman Het Perenlied 
(Querido). Voor zijn werk 
ontving hij het Hendrik de 
Vriesstipendium voor nieuwe 
literatuur en hij werd uitge- 
roepen tot het literaire talent 
van 2021 door de Volkskrant. 
Datzelfde jaar werd Joost der- 
de in de kennisquiz De Slimste 
Mens.
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- De Standaard

Wout Waanders schrijft ge-
dichten en verhalen. In zijn 
debuutbundel Parkplan (De 
Harmonie, 2020) combineert hij
zijn fascinatie voor attractie-
parken met poëzie. Parkplan won 
de C. Buddingh'-prijs en werd
genomineerd voor de Herman
de Coninckprijs. Wout was 
stadsdichter van Nijmegen van 
2019 tot 2021.
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- Juryrapport C. Buddingh'-prijs 2021

Roos Vlogman onderzoekt 
cycli, patronen en dromen aan
de hand van literatuur en tarot.
Raaf is haar debuutroman en 
verscheen begin 2021 bij uit-
geverij De Harmonie. Momenteel 
werkt ze met hulp van project-
subsidie van het Nederlands 
Letterenfonds aan haar tweede 
roman. 
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- NRC Handelsblad

Sholeh Rezazadeh  is schrijver
en dichter. In 2015 kwam ze 
naar Nederland en in 2019 
won ze de El Hizjra literatuur-
prijs. Ze publiceerde onder 
andere in De Gids en De 
Groene Amsterdammer. Met 
haar debuutroman De hemel 
is altijd paars (Ambo Anthos, 
2021) won ze de Publieksprijs 
van De Bronzen Uil. 
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- Het Parool
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Marjolein Visser  is schrijver, 
psycholoog en antropoloog. 
Ze won verschillende prijzen, 
waaronder de PAX Duif en de 
VPRO Bagagedrager, en werkte 
voor meerdere zorg- en hulp- 
instellingen in binnen- en buiten-
land. Haar debuut Restmens
(Podium) werd lovend ont- 
vangen. Psychologie Magazine
riep deze roman uit tot een 
van de vijf beste boeken van 
2020.
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- NRC Handelsblad

Mattijs Deraedt  is dichter en 
poëzieredacteur bij het literaire
tijdschrift Kluger Hans. In 2020
verscheen zijn debuutbundel 
De schaduw van wat zo graag 
in de zon was blijven staan bij 
Poëziecentrum. Een jaar later 
stond de bundel op de short-
list van De Grote Poëzieprijs. 
Naast zijn literaire activiteiten 
is Mattijs zanger en tekst-
schrijver bij WLAZLO.
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- De Standaard
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Simone Atangana Bekono is 
schrijver. Haar afstudeerwerk 
hoe de eerste vonken zichtbaar
waren verscheen in 2017 in her- 
druk bij Wintertuin Uitgeverij.
Haar debuutroman Confrontaties
kwam in 2020 uit bij Lebowksi 
Publishers en werd genomi-
neerd voor de Libris Literatuur 
Prijs.
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- Juryrapport Libris Literatuur Prijs 2020

Loes Wijnhoven bracht samen
met haar tweelingzus onder 
de bandnaam Clean Pete vier 
Nederlandstalige albums uit. 
Ze speelde op festivals als 
Down The Rabbit Hole en Into 
The Great Wide Open, en schreef
en speelde voorstellingen op 
theaterfestival De Parade. In maart
2021 verscheen haar debuutroman
De Hotelgids bij uitgeverij Das
Mag.

�����������������������������������
�������������������������������
�����	� �������������������	�
- Gijs Groenteman
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Valentijn Hoogenkamp
schreef tien toneelstukken en 
schrijft voor de VPRO Gids, 
Metropolis M, Theatermaker en 
De Internet Gids. In 2015 
verscheen zijn novelle Kleine 
zeemeermin, per ongeluk 
dood bij Wintertuin Uitgeverij. 
Hij debuteerde in 2021 met de 
roman Het aanbidden van Louis 
Claus (De Bezige Bij), die zeer 
lovend werd ontvangen door 
de pers.
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- de Volkskrant

Yentl van Stokkum schrijft 
poëzie, proza en toneel. Ze 
studeerde Writing for Perfor-
mance aan de HKU en werd 
geselecteerd voor het talent-
ontwikkelingstraject Slow Writing 
Lab. Ze publiceerde onder 
meer in De Revisor, Tirade en 
op Hard//hoofd. Haar bundel 
Ik zeg Emily verscheen in 2021 
bij Hollands Diep.
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- Tzum
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Hans Depelchin is schrijver, 
performer, verbeelder, verzinner 
en verzinnebeelder. Hij studeerde 
vergelijkende moderne letter-
kunde (UGent) en woordkunst 
(Koninklijk Conservatorium Ant-
werpen). Na tal van publicaties 
in literaire tijdschriften verscheen 
in 2020 bij uitgeverij De Geus 
de woelige stadsroman Weekdier. 
Momenteel schrijft hij lustig aan 
zijn tweede boek en zijn eerste 
poëziebundel.
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- NRC Handelsblad
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Dorien de Wit  tekent, schrijft, 
maakt korte films en ontwerpt 
(audio)wandelingen. In 2017 
won ze de Turing Gedichten-
wedstrijd en in 2019 ontving ze 
de Hollands Maandblad Beurs 
(proza en poëzie). Haar de-
buutbundel eindig de dag 
nooit met een vraag verscheen 
in 2021 bij De Arbeiderspers 
en werd genomineerd voor 
de C. Buddingh'-prijs. 
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- Trouw


