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Ruth Franklin wint met haar biografie van Shirley Jackson de
Award for best Biography
De uitreiking van de Plutarch Award is een vast onderdeel van de jaarlijkse
conferentie van the Biographers International Organization, die dit jaar in
Boston plaatsvond. Uit de vijftien nominaties werd door de jury een selectie
van vier finalisten gemaakt, waarna de leden van BIO de winnaar kozen.

Biografie Instituut verzorgt mastercollege Biografie & Geschiedenis
Subthema’s voor het mastercollege ‘Biografie & Geschiedenis’ zijn dit jaar
‘Zelfpresentatie in kunstenaarsbiografieën’ en ‘Oneigentijdse individuen’. Het
college zal in het eerste blok van het komende studiejaar door het Biografie
Instituut aangeboden worden. Zie voor meer informatie over de inschrijving
(ook voor contractstudenten) en de inhoud van het college de flyer en het
menu-item Onderwijs op de website van het Biografie Instituut.

Oneigentijdse individuen centraal in nieuw onderzoeksproject
Met het project Oneigentijdse individuen is een nieuwe onderzoekslijn van start gegaan aan het Biografie
Instituut. In het project zal worden onderzocht hoe biografieën inzicht kunnen bieden in sociaal-politieke
transities en actuele maatschappelijke vraagstukken. Biografisch onderzoek naar oneigentijdse individuen
oftewel ‘maatschappelijke pioniers’ staat centraal. De Stichting Democratie en Media fungeert als
maatschappelijk en financieel partner van het project. Vanuit het Biografie Instituut is dr. Binne de Haan
aangesteld als eerste uitvoerend onderzoeker van het project. Meer informatie is te vinden op de website
van het Biografie Instituut.

Themanummer gewijd aan de grote namen uit de biografie
Het e-journal Les Grandes Figures historiques dans la littérature et les arts (No.6 2017) is
gewijd aan ‘Great Biographers’. De redactie was in handen van Joanny Moulin en Hans
Renders, president en vice-president van de Biography Society. In het tijdschrift zijn
bijdragen opgenomen van Nikol Dziub, Damien Fortin, Cristopher Griffin, Tobias
Heinrich en Joanny Moulin. In oktober zal een tweede deel (No.6 bis 2017) verschijnen.

Maandelijks boekengesprek live op Facebook
Op maandag 29 mei, 16.00 uur bespreken Hans Renders en Frans Smits
nieuwe historische boeken. Deze gesprekken zullen live worden
uitgezonden op de Facebook van het Historisch Nieuwsblad en
het Biografie Instituut. Voor dit boekengesprek zijn Manu van der Aa,
Hans Blom en Bas Kromhout uitgenodigd.
Meer informatie kunt u vinden op de website www.biografieinstituut.nl.
Voor aan‐ en afmelding van deze nieuwsbrief kunt u mailen naar biografie.instituut@rug.nl
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Ruth Franklin wins Plutarch Award for best Biography for her
biography of Shirley Jackson
The Plutarch Award was handed out during the yearly conference of the
Biographers International Organization, which was held in Boston this year.
From fifteen nominations, the jury made a selection of four finalists. The
winner of the award was chosen by the members of BIO.

Biography Institute hosts research seminar Biography & History
Subthemes of the research seminar ‘Biography & History’ are
‘Selfrepresentation in Artist’s Biographies’ and ‘Untimely Individuals’. The
course will be given by members of the Biography Institute during the first
semester of the next academic year. For more information about enrollment
(also for contract students) and the content of the seminar, see the flyer and the
section Courses on the website of the Biography Institute.

Untimely individuals theme of new research project
With the project Untimely individuals a new research program has been started at the Biography Institute.
In this project biographies will be investigated with regard to insights they can provide in social political
transitions and topical societal issues. Biographical research of untimely individuals or ‘societal pioneers’
is the core of this project. The Stichting Democratie en Media is social and financial partner for the
project. Within the Biography Institute, dr Binne de Haan has been appointed as first research staff
member of the project. More information can be retrieved at the website of the Biography Institute.

Special edition of magazine devoted to Great Biographers
Part one of the e-journal Les Grandes Figures historiques dans la littérature et les arts
(N°6 2017) is devoted to ‘Great Biographers’. The editorial board was formed by Joanny
Moulin and Hans Renders, president and vice-president of the Biography Society. The
publication of part two (N°6 bis 2017) is scheduled for October 2017.

Monthly talkshow on new books live on Facebook

On May 29th at 16.00 hrs Hans Renders and Frans Smits will discuss new
historical books. This talkshow will be broadcasted live on the Facebook of
the Historisch Nieuwsblad and the Biography Institute. For this edition
Manu van der Aa, Hans Blom and Bas Kromhout will be invited.
More information can be found on the website www.biografieinstituut.nl.
For subscribing to and unsubscribing from this newsletter, please email biografie.instituut@rug.nl

