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KINGS THINGS EXTRA
De Fanclubdag uitgave is: The Groene Mijl
We hebben toestemming gekregen van Luitingh voor een speciale uitgave (met origineel
artwork!) voor ons 10-jarig bestaan! Het ontwerp van de kaft ligt al bij de ontwerper en
we horen van Luitingh al dat het een prachtig boek gaat worden! We hopen dat je we snel
de cover van deze hardcover kunnen laten zien.
Per aanwezige fan kun je alleen op de Fanclubdag één boek krijgen bij aanschaf van een
prachtige roestvrijstalen boekenlegger; samen voor een superprijs van net onder 20 euro
p/setje! Dat is niet duur voor zo’n Nederlandstalige, superspeciale, gelimiteerde hardcover
uitgave die je als fan zeker in je verzameling wilt hebben!

Bestel nu als een speer je fanclubdagticket in onze shop en wees er bij!

Griezelig Gezellig

KIJK EENS NAAR DEZE LOTERIJPRIJZEN!
Kijk nu toch eens wat Luitingh-Sijthoff ons heeft gegeven voor de loterij!? Dat is iets waar je
normaal als fan nooit aan kunt komen, iets dat je alleen bij ons op de Fanclubdag kunt winnen!
Dit zijn namelijk manuscripten en Advanced
Uncorrected proofs van diverse King titels!
Zo is er een ringband (links boven) van
Ralph Vincinanza van The wind trough the
keyhole. Van dezelfde titel hebben we ook
maarliefst 2 Advanced Uncorrected proofs
(ook wel ARC genoemd) in een
gebonden versie (licht blauwe voorzijde). In
een doos hebben we ook nog een
ongebonden manuscript, met brief aan de
uitgeverij erop van deze laatste King.
En dan zijn we nog niet klaar! Ook hebben
we 11/22/63 in een ARC versie gekregen en
het manuscript van Full Dark No Stars.
Dit zijn de versies die Amerika stuurt naar
de uitgeverij en die zij weer gebruiken om
te laten lezen en vertalen.
Koop een lootje van 1 euro (gehele dag geldig) per stuk op 10 november a.s. tijdens
de fanclubdag en maak gebruik van deze

UNIEKE KANS OM ER EEN TE BEMACHTIGEN!
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Fanclubdag 2012
- We bestaan 10 jaar en dat willen we vieren zaterdag 10 november 10:00 tot 16:30 in Nieuwegein Deze keer zijn we te gast in congres- en partycentrum 'T Veerhuis in
Nieuwegein; 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.

Voorverkoop tot 30 oktober!
Tot 30/10/12 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! Bestel je fanclubdag ticket in onze shop om
zeker te zijn van een entreekaartje. Aan de zaal betaal je 7,50 entree.

Griezelig Gezellig

Wij verrassen je dit jaar met een interessante spreekster: Geneviève Waldmann van uitgeverij
Luitingh is sinds 2011 de directeur—uitgever bij Luitingh. Zij heeft dus alles te maken met de
boeken van Stephen King en zij heeft de contacten met Amerika. Zij gaat ons vast veel leuke
dingen vertellen en je krijgt ook tijd om haar vragen te stellen!
Natuurlijk zijn er weer kramen vol (nieuwe en tweedehandse, Nederlands- en Engelstalige)
boeken en enkele films. We organiseren ook weer twee loterijen. En ook de auteurs die hun
boeken verkopen en signeren ontbreken niet! Nieuw deze keer is een veiling waar speciale en
leuke items bij opbod worden verkocht met opbrengst voor de fanclub. Rond 5 november
verwachten we een overzicht te kunnen laten zien van wat er in de veiling verkocht gaat worden. 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
én de nieuwe merchandise! Meer nieuws vind je steeds op de Fanclubdag pagina (menu—onder fanclub en ontmoet de fanclub). Daarop
houden we bij als er berichten binnenkomen over de auteurs die toezeggen te komen, of als er weer prachtige dingen in de prijzenpot van
de loterij worden gedaan. Ook een routebeschrijving naar de nieuwe
locatie en adresgegevens vind je daar.

Dankzij Luitingh hebben we weer een aantal vertaalbare manuscripten en uncorrected proofs van King (o.a. Wind through the
keyhole) te verloten (lootjes à 1 euro p/st te koop op de dag zelf)!
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!
****Het is nog even afwachten of onze superverrassing lukt...
maar dat hoor je snel genoeg****

AUTEURS
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. Alle aanwezige auteurs krijgen
ook een korte gelegenheid zich aan jullie te presenteren. Op de fanclubdagpagina kun je doorklikken naar
meer informatie over van alles en nog wat: prijzen, auteurs, flapteksten van boeken enzovoorts.

Houd Facebook en de Fanclubdagpagina in de gaten voor het allerlaatste nieuws
De Fanclubdag wordt mede mogelijk gemaakt door:
Pagina 2
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Schrijvers die al konden toezeggen weer van de partij te zijn op de dag (v.l.n.r.) Bert Muns, Theo Barkel, John
Brosens, Anthonie Holslag, Rianne Lampers, Joris van Leeuwen, Jack Lance & Rik Raven. Geweldig toch?!?

En natuurlijk maken zij ook reclame voor onze Fanclubdag.
Ze twitteren en facebooken er naar alle lust op los (de rechtstreekse linkjes naar twitters en FB’s vind je
hier op de site), maar ook op de websites wordt al melding gemaakt—klik erop om erheen te gaan.

Programma
Wanneer je onze spreekster Geneviève Waldmann van de uitgeverij kunt zien of
wanneer de tijden van loterijen en het voorstellen van de aanwezige auteurs zijn
laten we je uiterlijk begin november weten. Dan vind je ook een lijst met items
die tijdens de veiling te koop zullen worden aangeboden (o.a. een van de 1000
uitgebrachte groene linnen achtbaan boekjes en Creepshow zijn items waarop
geboden kan worden).
Een persoon die veilingitems heeft ingebracht om te verkopen, haalt alleen eigen
kosten eruit, en wat er mogelijk meer geboden is komt geheel ten goede aan de
Fanclub!
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Er zitten dankzij hen (en de afwezige Adrian Stone) ook al veel mooie boeken in onze prijzenpot!

