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Kings Things Extra
Stephen King in Crimezone magazine!
Kings Things lezers krijgen korting!

Griezelig Gezellig Griezelig Gezellig

Als Stephen King fan ken je ongetwijfeld de website van Crimezone.nl,
de site voor en door thrillerfans. Behalve dat je daar heel veel informatie over
auteurs en recensies terug vindt over spannende boeken (en natuurlijk ook van
King), hebben zij ook een magazine. Via onze facebookpagina deden we je de tip
daarvoor al eens eerder.
Nu heeft Crimezone in het magazine nummer 5, dat zeer binnenkort verschijnt,
een special over Stephen King! De fanclub is gevraagd mee te helpen aan dit
artikel en dat hebben we met genoegen gedaan. Het is een erg interessant artikel
geworden om te lezen en voor de verzamelaars is het blad een super leuk
hebbeding. Het bevat onverwachte weetjes, thrillertips van King zelf en een quiz
waarmee je de nieuwe Dr. Sleep kunt winnen. Thomas Olde Heuvelt (voor Fanclubdag bezoekers ook al geen vreemde) schrijft een kort verhaal in dit magazine. Als
je wilt weten wat er nog meer in staat: klik hier.
Het blad is alleen online te koop en kost normaal 4,95, maar… KINGS THINGS LEZERS krijgen 2 euro korting!
Voor 2,95 (ex 1,95 verzendkosten) is deze King-editie helemaal van jou dus.

Wat moet je doen?
Ga naar de website, bestel het magazine en gebruik het codewoord SKCRIME4EVER in het winkelwagentje en
de korting wordt automatisch verrekent; het wijst zich vanzelf! De code werkt tot 18 augustus a.s, dus ben op tijd!
Nog meer voordeel als Kings Things lezer? Ook op de nieuwe Jack Lance krijg je korting: zie volgende pagina!

DE NIEUWSTE KING HARDCOVERS + BOEKEN!
We zijn superblij dat Luitingh nu toch besloten heeft om De wind door het sleutelgat als hardcover, passend bij de eerder uitgebrachte serie, te laten maken. Met ISBN 9789024563753 gaat het
boek 24,95 kosten. Vanaf 18 september a.s. is het verkrijgbaar.
En ook Dr. Sleep komt als gelimiteerde hardcover van 1000 exemplaren uit. ISBN 9789024563944
voor 29,95. Deze verschijnt een weekje later dan de paperback ivm het handmatig nummeren door
de uitgeverij.

Alle boeken zijn al in de voorverkoop te bestellen! Zoals Carrie, De wind door het sleutelgat, Dr Sleep of de nu ook als boekjes uitgegeven Hoogste versnelling en Het hoge gras.
Met je aanschaf sponsor je de fanclub omdat we een percentage van de verkoop krijgen van
uitgeverij Luitingh.
Kom je ook naar het Dollarbabyfilmfestival op 21 september, dan is het
mogelijk om de eerder bestelde boek(en) daar af te halen—geef die optie aan bij verzendkosten.
Kijk goed bij de aangegeven LEVERTIJD in de shop of het boek ook inderdaad voor die tijd beschikbaar is. Boeken die later beschikbaar zijn dan 21 september kun je in bestelling niet combineren met boeken
die je komt afhalen ivm de verzendkosten. Bestel dan 2x: de boeken die afhaalt en de boeken die we na kunnen
zenden apart.

SNEL NAAR
ONZE SHOP!
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KORTING voor LEZERS:
De nieuwe Jack Lance!
Van Jack Lance is inmiddels een klein boekje van
128 pagina’s met de titel ‘Als je me niet kunt
horen’ uitgekomen.
Het bevat drie nieuwe, nooit eerder uitgebrachte
korte verhalen die je kippenvel zullen bezorgen!
Wat als je met je IPOD op, nietsvermoedend aan
het tuinieren bent en als je je omdraait ziet dat
je vriend vermoord is?
Wat als je mobieltje je leven gaat beheersen? En wat als die nieuwe
mode zaak niet alleen maar aantrekkelijke kortingen te bieden
heeft, maar ook verplichtingen afdwingt?
Normaal voor 3,95 (ex 1,95 verzenden) maar

NU TIJDELIJK GEEN VERZENDKOSTEN!
Voor maar 3,95 ligt het boekje dus bij je op de
mat.

Het jaar 2013 is uitgeroepen tot Kingjaar. Er komen veel nieuwe boeken uit,
er verschijnen films in de bioscoop
(Carrie) en er wordt hard gewerkt aan
een TV-serie (Under the Dome). Er is
zelfs sprake van dat Cujo opnieuw gefilmd gaat worden.

En je krijgt het boekje GRATIS bij aanschaf van een
of meer van deze romans: Hellevanger, Vuurgeest
of Zone.
Snel naar Suspense Publishing!

Griezelig Gezellig

THRILLERFESTIVAL & THRILLERMARKT
Daarnaast attenderen we je ook graag nog op de Thrillermarkt
en Thrilerfestival die Crimezone in samenwerking met
het Nederlands Thrillerfestival in Zoetermeer organiseren. Het
festival zelf loopt van 26-10 t/m 3-11-2013, maar op

zondag

27 oktober a.s. is de Thrillermarkt en staat het Stadstheater geheel in het teken van spannende boeken en films. Op
de

gratis toegankelijke Crimezone Thrillermarkt presenteren

uitgevers hun nieuwste misdaadromans en zal een keur aan thrillerschrijvers aanwezig zijn om te signeren. Ook de fanclub zal
hierbij hoogstwaarschijnlijk aanwezig zijn—dit laten we je weten
in de Kings Things van september a.s. Op het programma staan
verder Meet & Greets en live interviews met bekende auteurs en
scenarioschrijvers (niet Stephen King!).
Crimezone-hoofdredacteur Sander Verheijen: 'Toen bekend werd
dat Manuscripta dit jaar in een andere vorm zou worden
gegoten, zonder uitgevers die hun aanbod presenteren aan lezers, kregen we direct een hoop vragen van onze achterban. De
Crimezone Thrillermarkt op het Nederlands Thrillerfestival biedt
de thrillerlezer een fantastisch alternatief. Ook de eerste uitgeverijen waarmee we
spraken zijn enorm positief over het initiatief.'
Meer informatie over het
Thrillerfestival en een
mogelijkheid om je op de
hoogte te laten houden
via een mailing vind je
hier.
Ook wij houden je op de
hoogte.

Voor 1 september: Help de
Nederlandse Stephen King
top 25 samen te stellen en
win...

Nederland mag natuurlijk niet achterblijven en daarom willen wij op 21 september aanstaande, op het Dollarbaby Film
Festival,
graag de top 25 van de
Nederlandstalige King-boeken presenteren. Wij vragen je om je top-3 aan ons te
mailen op dit emailadres:
beste3@stephenking.nl.
Zet in dat mailtje dan ook gelijk even je
naam en adres, zodat we je rond 21 september kunnen laten weten of je iets
gewonnen hebt.
Er is een heftige tweestrijd gaande om
de 1e plaats. Boek op de 1e plaats heeft
nu 17,31% van de stemmen, dat op de 2e
15,87%. Maar we zijn echt benieuwd naar
jullie lijstje en willen graag een top 25
samenstellen. Doe dus mee!
Nog even de spelregels:



Het gaat om de Nederlandstalige
titels.



Het moet ook echt een boek zijn
dat in het Nederlands verschenen
is (geen losse verhalen dus; zo telt
de Donkere Toren serie als 8 losse
boeken en de Groene Mijl telt als
1 boek.

Laat die lijstjes maar komen! We willen
de ultieme Nederlandstalige topboeken
in september publiceren en dan ook de
prijs uitreiken.
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De rode loper ligt al uit voor...
Het 3e Stephen King Dollarbaby Filmfestival
21 september 2013
Start: 10:00 - Einde: 17:00 (richttijden)
De voorverkoop is al gestart, de films staan bijna in de startblokken en ook de fanclubcrew heeft er weer zin
in. Op 21 september staat de Amersfoortse JT Bioscoop in het teken van Dollarbaby's.

En op deze dag zal ook de speciale fanclubeditie van de Groene Mijl verkrijgbaar zijn!

Griezelig Gezellig

Een nieuwe kans dus om je hand te leggen op onze speciale—gelimiteerd tot 300—linnen groene harde kaft– met
illustraties uitgevoerde fanclubeditie!
JT bioscoop is maar 10 minuutjes lopen vanaf Amersfoort CS.
Daar is ook voldoende parkeerruimte als je liever met de auto komt. Van de bioscoop krijg je korting op je
parkeerkaartje (slechts 2,50 voor 3 uur parkeren! - zie voorwaarden op de webpagina van de bioscoop).
De entreeprijs is maar € 12,50 per persoon per dag - voorverkoop. Dat is erg goedkoop voor een hele dag filmplezier (aan de zaal op de dag zelf 15,00)!

Programma

We vertonen deze keer alleen nieuwe, niet eerder in Nederland vertoonde dollarbaby's. We wachten steeds op bevestiging van de regisseurs, en zodra die binnen is laten we je elke week Facebook en de pagina van de
Dollarbabydag de filmnamen weten! Tot nu toe hebben we de volgende films bekend gemaakt:
1.
3.
5.
7.

Survivor Type (regisseur: Billy Hanson)
Love Never Dies (regisseur: Peter Szabo)
Ayana (regisseur: Joana Lima Martins)
Strawberry Spring (regisseur: Scott Crain)

2. Beachworld (regisseur: Maria Ivanova)
4. Maxwell Edison (regisseur: Warren Ray)
6. Delver Glass (regisseur: Matthias Greving)
8. You Missed Sonja (regisseur: Felix Koch)

Het totale programma zal z.s.m. bekend gemaakt worden, maar in ieder geval vóór 10 september.
Via de webpagina met nieuws van de Dollarbabydag, Kings Things en onze Facebookpagina, houden we je
natuurlijk op de hoogte welke films er allemaal bij komen.

Loterij
We zijn blij te kunnen melden dat er ook weer een loterij gehouden kan worden.
Tickets zijn weer voor 1 euro te koop bij entree en in de zaal. Tijden van de trekking(en) maken pas op de dag zelf
bekend. Dankzij Luitingh - Sijthoff hebben we weer deze prachtige prijzen die je kunt winnen!
- 1x Advance Uncorrected Proof van The Wind Through the Keyhole
- 1x Poster van Joyland op ABRI (!) formaat
- Als de posters voor Dr. Sleep gedrukt zijn krijgen we er daar ook twee van om te verloten
- Het display van boekhandels voor de verkoop van In de hoogste versnelling en Het hoge gras.
Is dat gaaf of niet?!

Reserveren van kaartjes: hoe en wat?

· Bestellen van tickets doe je via www.stephenking.biedmeer.nl
· Op = op! Als alle kaartjes uitverkocht zijn, is er ook écht geen mogelijkheid meer om bij te bestellen!
· Zijn we niet uitverkocht, dan is er op de dag zelf mogelijkheid om aan de deur kaartjes te krijgen.
· Voorverkoop via onze webshop sluit op 10 september a.s!
· Hierna zal op de websitepagina worden vermeld of er nog plaatsen over zijn.
We hopen natuurlijk weer op veel belangstelling!
Hou in de tussentijd de webpagina, onze Facebookpagina en Kings Things in de gaten voor nieuwe
informatie! 21 september 2013: reserveer NU!
Toch nog vragen? Iets niet duidelijk?
Mail dan je vraag naar fanclub@stephenking.nl o.v.v. vraag filmfestival 2013—We helpen je graag!

