
Uitreiking Zilveren Strop*
De winnaar van de 121 inzendingen voor de Zilveren Strop 
schrijfwedstrijd, georganiseerd door Hebban.nl, wordt bekend gemaakt.
Locatie: Theater · 19.00 uur

Uitreiking Thrillerprijzen* 
Jaap Jongbloed presenteert de feestelijke uitreikingen van de  
NBD Biblion Gouden Strop. Op de shortlist ‘De Russische connectie’ 
van Gerrit Barendrecht, ‘Lenoir’ van Bas Haan, ‘Orakel’ van Thomas 
Olde Heuvelt en ‘Vogeleiland’ van Marion Pauw.  
Naast de NBD Biblion Gouden Strop worden ook de Hebban  
Thrillerprijs en de NBD Biblion Schaduwprijs uitgereikt.
Locatie: Theater · 20.30 uur

*  Bij de prijsuitreiking is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar,  
kom op tijd of volg de uitreiking vanuit de Grote Hal. 

Interviewer Grietje Braaksma van Broese 
gaat in gesprek met: 

•  Thomas Olde Heuvelt over zijn positie als 
horrorauteur tussen de thrillerauteurs, een 
tipje van de sluier van zijn nieuwe boek en 
zijn succes in het buitenland. 

 Locatie: Podium · 18.00 uur

•  Loes den Hollander, Marion Pauw en 
Marion van de Coolwijk:  
Met wie worden ze liever vergeleken, John 
Grisham of Patricia Highsmith? Met andere 
woorden schrijf je als vrouw anders dan 
als man wanneer het gaat om misdaad?

 Locatie: Podium · 18.30 uur

•  Bas Haan en Dana Smit:  
Twee thrillerauteurs die boeken schrijven 
met echte misdaad als inspiratie. Bas 
Haan is succesvol onderzoeksjournalist 
(o.a. Deventer Moordzaak) en Dana Smit  
is medewerker bij de Londense recherche.  
Ze geven een inkijkje.

 Locatie: Collegezaal · 19.15 uur

Thrillerauteur en Gouden Strop-winnaar 
Michael Berg gaat in gesprek met:

•  Willem Asman en Charles den Tex: 
Een nieuw begin. Hoe twee ervaren 
thrillerauteurs een andere weg inslaan.

 Locatie: Podium · 19.15 uur

•  Tomas Ross en Peter Römer:  
Hoe blijft de schrijver na zoveel boeken 
zichzelf - en zijn lezers - verrassen?

 Locatie: Podium · 19.45 uur

De thrillers van Jens Vern spelen in de nabije 
toekomst waarin het individu een ongelijke 
strijd voert tegen Big Pharma en Big 
Data-bedrijven. In de religieus-historische 
thrillers van Jeroen Windmeijer worden 
eeuwenoude verhalen in een nieuw daglicht 
gezet. Zij gaan met elkaar in gesprek over de 
verschillen en overeenkomsten in hun werk 
en werkwijze.
Locatie: Collegezaal · 18.15 uur

Thrillerquiz (en win!) door de Moordwijven
Test je kennis van de Nederlands(talige) 
misdaadliteratuur in deze quiz en maak kans 
op twee moordwijvenboeken. Thrillerauteurs 
Anya Niewierra, Ingrid Oonincx, Marlen 
Visser, Liesbeth van Kempen en Isa Maron 
vormen samen het moordwijven-collectief en 
zijn de quizmasters.
Locatie: Collegezaal · 18.45 en 19.45 uur

Denk mee met cold cases door  
Bureau Dupin
Bureau Dupin is een collectief van 
onderzoekers, dat zich samen met de politie 
en het Openbaar Ministerie inzet om echte 
onopgehelderde zaken op te lossen met hulp 
van de ‘wisdom of crowds’. Samen denken 
we anders, weten we meer en komen we 
verder. Onze achtergrond onderscheidt ons. 
Het zoeken naar de waarheid verbindt ons. 
Zet jij je denkkracht deze avond in voor ‘De 
nieuwjaarsmoord’?
Locatie: Collegezaal · 20.15, 20.45 en  
21.15 uur

Lezing Crimineel Utrecht
Moorden, bekende topcriminelen en brute 
kunstroven; wandel virtueel mee als auteurs 
Daniel M. van Doorn en Evert van der Zouw 
de criminele schaduwkant van Utrecht voor 
je schetsen.
Locatie: Podium · 20.15, 20.45 en 21.15 uur

Programma

Films
Filmmagazine Schokkend Nieuws 
programmeert korte films van jonge makers. 
Verwacht horror, thriller en drama. Bekijk ook 
het aparte filmprogramma.
Locatie: Filmzaal · doorlopend

Crime Compagnie Speeddaten
Kom speeddaten en ga in gesprek met 
verschillende auteurs van uitgeverij de 
Crime Compagnie en ontvang een gratis 
jubileumboekje met exclusieve verhalen 
van o.a. Loes den Hollander, Ingrid 
Oonincx, Alexandra Nagelkerke en Victoria 
Nagelkerke. 
Locatie: Grote hal · 18.30 uur

Broese Boekenstand
Koop de beste thrillers direct bij de 
boekhandel en laat ‘m deze avond nog 
signeren.
Locatie: Grote hal · vanaf 19.00 uur

Luisterboeken
Duik in de spannende luisterboeken van 
de vijf beste verhalen van de Zilveren Strop 
schrijfwedstrijd van 2021. 
Locatie: Grote hal

Thriller Top 50
De meest uitgeleende thrillerboeken van 
Bibliotheek Neude van afgelopen jaar in de 
spotlight. Welk spannende boek denk jij dat 
het meest gelezen is?
Locatie: Grote hal

Black Stories
Speel Black Stories, het gitzwarte kaartspel 
en los samen duistere en bloedstollende 
raadsels op. Kun jij de zaak oplossen?
Locatie: Grote hal

Moordafspraak met een boek
Laat je verrassen door een moordafspraak 
met een van de boeken uit de thrillercollectie 
van Bibliotheek Neude. Durf jij het aan? Kies 
een van de mysterieus verpakte boeken in 
zwart papier en kom er thuis achter welk 
spannend verhaal jij mag lezen. 
(Voor leden van Bibliotheek Utrecht of provincie Utrecht, 
m.u.v. Nieuwegein)

Locatie: Grote hal, doorlopend
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schrijvers
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Charles den Tex

Peter Römer

Tomas Ross

Interviews met 
schrijvers 
Locatie: Collegezaal

Jens Vern

Jeroen Windmeijer

Bas Haan

Dana Smit

Thrillerquiz (en win!) door de Moordwijven 
Locatie: Collegezaal

Denk mee met cold cases door Bureau Dupin 
Locatie: Collegezaal

Lezing Crimineel Utrecht 
Locatie: Podium

Uitreiking Zilveren Strop* 
Locatie: Theater

Uitreiking Thrillerprijzen* 
Hebban Thrillerprijs, NBD Biblion Schaduwprijs, 
NBD Biblion Gouden Strop 
Presentatie: Jaap Jongbloed - Locatie: Theater

Film geselecteerd door  
Filmmagazine Schokkend Nieuws 
Locatie: Filmzaal

Livestream uitreiking thrillerprijzen 
Locatie: Grote hal

Broese Boekenstand 
Locatie: Grote hal

Crime Compagnie Speeddaten 
Locatie: Grote hal

Borrel 
Locatie: Grote hal

Luisterboeken, Thriller Top 50,  
Black Stories Spel, Moordafspraak met een boek

 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.15 19.30 19.45 20.00 20.15 20.30 20.45 21.00 21.15 21.30 21.45 22.00 22.15 22.30 22.45 23.00 uur

* Bij de prijsuitreiking is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, kom op tijd of volg de uitreiking vanuit de Grote Hal
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10% korting op een diner

voor deelnemers van

'De Avond van het Spannende Boek'

MENEER POTTERS

THRILLER COCKTAIL

Je vindt ons op de begane grond van de bibliotheek

Speciaal voor 'De Avond van het Spannende Boek'

Deze acties zijn alleen geldig op 9 juni


