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KINGS THINGS EXTRA
JA HOOR! BELANGRIJK NIEUWS!

Fanclubdag 2012 - We bestaan 10 jaar en dat willen we vieren zaterdag 10 november 10:00 tot 16:30 in Nieuwegein - nieuwe locatie!
* = nog onder voorbehoud van toezegging.
Deze keer zijn we te gast in congres en partycentrum 'T Veerhuis in
Nieuwegein, maar een paar tramhaltes verder dan de oude locatie in het
Chinese restaurant. Dichtbij de A2, tram en bus voor de deur (2 minuten
lopen) en zelfs GRATIS parkeerruimte! Rolstoelvriendelijk; alles is gelijkvloers. De voorverkoop gaat al snel van start. Tot 30/09/12 kun je een ticket
kopen in de voorverkoop: p/p 5,00 voor de hele dag en je krijgt een leuke
gratis verrassing op de dag zelf! Zodra de voorverkoop van start gaat geven
we je een seintje!
Voor 1 augustus komt op de website weer een aparte fanclubdagpagina te staan (menu—onder fanclub en
ontmoet de fanclub). Daarop vind je meer informatie en een routebeschrijving naar de nieuwe locatie. En ook
houden we je op die pagina graag op de hoogte van alles wat we op deze dag organiseren. Zodra we
bevestigingen binnen hebben, verwerken we dat direct op de fanclubdagpagina.

Griezelig Gezellig

We bestaan tenslotte maar één keer 10 jaar, dus gaan we voor de griezelig gezelligste Fanclubdag ooit!
En reken er maar op dat we op dit feestje ook cadeautjes uitdelen!

B E L A N G R I J K E V E R A N D E R I N G E N!
Ten opzichte van eerdere Fanclubdagen gaat er deze keer wat veranderen. Dit keer organiseren we een dag
zonder de dollarbabyfilmpjes; die kun je namelijk op het ook door ons georganiseerde Dollarbaby Festival
bekijken (eens per 2 jaar). Wat wel gebleven is, is die hele berg Nederlandstalige spannende en fantastische
schrijvers die hun boeken komen verkopen en signeren. Omdat King
helaas (alweer) niet zal afreizen voor de fanclubdag, denken we weer
een leuk en bereikbaar alternatief te hebben gevonden in ons
Nederlandstalig talent. Ook hebben we de weer een Dvd-verkoper
gevraagd een stand te bemannen, en diverse uitgeverijen hebben deze
keer een uitnodiging ontvangen. Alle aanwezige auteurs krijgen
kort de gelegenheid zich aan jullie te presenteren. Zodra we zeker zijn
wie er van de partij kunnen zijn melden we dat weer via de fanclubdagpagina. Wie er zijn, dat zie je straks weer op de fanclubdagpagina!
Wij verrassen je dit jaar met een interessante spreker: Genevieve van
uitgeverij Luitingh is tegenwoordig de uitgever van de King boeken, en
zij heeft de contacten met Amerika. Zij gaat ons vast veel leuke dingen
vertellen en je krijgt de tijd om haar vragen te stellen!
Er zijn weer kramen vol (nieuwe en tweedehandse / Nederlands- en
Engelstalige) boeken, DVD's* en we organiseren weer twee loterijen. Nieuw deze keer is een veiling waar speciale en leuke items bij opbod worden verkocht met opbrengst voor de fanclub. En zoals het hoort op een spetterende fanclubdag; we verkopen ook de nieuwste King boeken!
Ook maken we eindelijk de winnaar bekend van de fanclub-logo-wedstrijd en presenteren je ons nieuwe logo
en de nieuwe merchandise!
Bestel je fanclubdagticket straks in onze shop (we geven bericht zodra de mogelijkheid er is)
****Het is nog even afwachten of onze superverrassing lukt... maar dat hoor je snel genoeg****

Houd Facebook en de fanclubdagpagina in de gaten voor het allerlaatste nieuws!
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PRIJSWINNAARS & NIEUWE WINSTKANSEN

Griezelig Gezellig

Graag maken we van de gelegenheid gebruik om ook nog wat lopende zaken uit de
laatste Kings Things af te handelen, want
we willen winnaars natuurlijk niet de hele vakantie laten
wachten op hun prijs!

Je kon een puzzel oplossen met Cujo’s en
kraaien om het boek Hoorns van Joe Hill mee
te winnen. Als je het goed deed, zag je puzzel
er uit zoals hiernaast, en stuurde je ons de
bovenste regel toe.
Dat deed ook Steven de Graaf uit Bunschoten,
en die krijgt het boek zo snel mogelijk thuis
gestuurd! Gefeliciteerd!

We mochten 5 boeken van Antonie Holslag weggeven, dankzij de uitgeverij: Books
of Fantasy. Je hoefde alleen maar een mailtje te sturen om ervoor in aanmerking te
komen. Dat deden maar liefst 56 fans! Maar niet iedereen kan winnen helaas, dus
halen we er 5 gelukkige fans tussenuit.
De Winnaars zijn: Ilse Brinkhuis uit Doetinchem, Erika Luit uit Nieuwe Pekela,
Edwin Jansen uit Spijkernisse, Josje van Doornik uit Amersfoort en als laatste:
Elma van Dalen uit Geertruidenberg.
Gefeliciteerd! Het boek komt naar jullie toe!
Niet gewonnen? Niet getreurd: Anthonie is erbij op de Fanclubdag en je kunt bij hem
zelf dan een gesigneerd exemplaar kopen.

OEPS! Nog ‘s!
Helaas was onze scherpschutter iets te snel met
het wegblazen van de
map In Zijn Naam, waarin
we de mail bewaarden
van de fans die in
aanmerking
wilden
komen voor het boek of
het manuscript van de
schrijver Sam Christner.
Daarom opnieuw een oproep:
Stuur een mailtje naar
fanclub@stephenking.nl met in
de omschrijvingregel IN ZIJN
NAAM om mee te doen. Vergeet
niet om je adresgegevens in de
mail te zetten; dan maken we
zo snel mogelijk 2 fans blij!
In de Kings Things van de
maand juni vind je de
recensie van het boek—als je
je geheugen nog even wilt
opfrissen.
Pagina 2

Win DE VLOEK van DEAN KOONTZ
Dankzij Luitingh mogen we enkele exemplaren van het nieuwe boek van
Koontz weggeven.
Stuur een mail naar fanclub@stephenking.nl met in de omschrijvingregel
DE VLOEK om mee te doen. Vergeet niet je adresgegevens zodat we weten
waar de deze vakantieverrassing heen kunnen sturen!
Flaptekst:
Ik ben het Al en Een en het Enige. Ik ben te
vinden in het Pendleton, zoals ik overal te vinden ben. Ik ben het verleden en de bestemming
van het Pendleton. Het gebouw is de plek waar
ik ontstaan ben, mijn monument, mijn executieplaats… Boven op Shadow Hill staat het
Pendleton, een luxe residentie, in de negentiende eeuw gebouwd in opdracht van een
welvarend zakenman. In het verleden lijken de
bewoners er krankzinnig te zijn geworden,
zichzelf van het leven te hebben beroofd of
bloedbaden te hebben aangericht.
Nu er een appartementencomplex van is
gemaakt, lijkt het in het Pendleton rustig te
blijven. De bewoners zijn zich niet bewust van
de vloek uit het duistere verleden...

