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Niels Landstra presenteert zijn nieuwe dichtbundel bij Uitgeverij U2pi: 
 

ENTREE NAAR DE HEMEL 
 

zaterdag 24 november  
aanvang: 15.00 uur  

                                      café het Hijgend Hert der Jacht Ontkomen, Pasbaan 7, 4811 GM, Breda 
                                       toegang gratis 

 
 
Op zaterdag 24 november presenteert Niels Landstra (Ridderkerk, 1966) zijn nieuwe bundel Entree 
naar de hemel. Deze bundel is de elfde bundel in de reeks Open en verschijnt bij Uitgeverij U2pi. 
De redactieraad bestaat uit Jos van Hest, Mariet Lems en Will van Sebille. 
 
Marianne de Bie (wethouder Jeugd, Onderwijs en Cultuur) neemt het eerste exemplaar in ontvangst. 
Niels Landstra treedt op in woord en muziek met zijn dochters, Orsolya (Orsi) en Noémi. 
De presentatie is in handen van Enrico Damino. 

 
Na afloop is er gelegenheid om de bundel te kopen en te laten signeren. 
 
Over de dichter 
Niels Landstra (Ridderkerk, 1966) 
Gedichten, korte verhalen en interviews verschenen in verschillende literaire 
tijdschriften in Nederland en Vlaanderen.   
Hij publiceerde de dichtbundels ‘Waterval’ (2012), ‘Wreed het staren’ (2013), 
‘Nader en onverklaard’ (2014), en ‘Wreed het staren’ (2016) bij uitgeverij 

Oorsprong.  
Niels Landstra is actief als beeldend kunstenaar, theatermaker, componist, muzikant en acteur. Zijn 
gedichten vertolkt hij vaak zingend op gitaar, accordeon of piano. 
 
Over de bundel 
In deze bundel baant Niels Landstra zich via zijn poëzie een weg door de krochten van het aardse 
bestaan. Op onnavolgbare wijze dringt hij door tot het wezen van vertwijfeling, de dood, de (onvoltooide) 
liefde, de schijnbare en schrijnende uitzichtloosheid. Om de opgedane beproevingen te transformeren 
naar schitterende metaforen. Zijn levensleed verandert hij soepel en met veel gevoel voor schoonheid 
uiterst liefdevol in adembenemende levensvreugde. Onderweg voeren zijn humor en ironie je mee door 
onontgonnen gebied. Onbesuisd en ongeremd. Grenzeloos. Daar waar verrukking en ontluistering een 
pact met de lezer sluiten. Waar je, in opperste verwarring en verblind door een hemelse mist van 
schoonheid, pas beseft waar je bent als je, gewillig en bevrijd van hoogtevrees, de laatste trede bestijgt 
van de duizelingwekkende trap naar verrukkelijke verlossing. Daar waar de entree naar de hemel 
vanzelf open gaat... 
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