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Kings Things Extra
Dit is Manuel!
Manuel Schrik woont in Enschede en is een Stephen
King fan, pur sang. Hij leest de halve bibliotheek leeg
daar in Enschede, en werd benadert door een vestiging
van de bibliotheek om een expositie te organiseren
over Stephen King.

Griezelig Gezellig Griezelig Gezellig

Gelukkig is Manuel al heel lang bekend met de fanclub,
en dus kwam hij bij ons vragen of we konden helpen.
Toeval wil, dat Manuel en de fanclub een overeenkomstige vriend hebben. Net zo’n gekke verzamelaar
(misschien nog wel iets gekker) dan we zelf ook al zijn
en hij is al heel lang een superhulp bij het onderhouden
en vernieuwen van de website. Die man heet Frans van
Triest, Franz voor bekenden, en ook al uit Enschede.
De twee sloegen de handen in elkaar en hebben boeken
voor de vitrine geregeld.
Wat konden wij anders nog doen dan zorgen dat er een
leuke prijs beschikbaar werd gesteld voor fans die langs
deze vitrine lopen en zich inschrijven in Kings Things?
Precies… zo gezegd zo gedaan. Onder de mensen die
ons mailen volgens de instructie in de vitrine verloten
wij een volledige set fanclubmerchandise.
Wat we hiermee maar willen aangeven: als jij ooit zo’n
kans krijgt om iets met betrekking tot Stephen King te
organiseren: laat het de fanclub weten. Wie weet
kunnen we samenwerken, een prijs beschikbaar stellen
of reclame maken voor wat jij doet!
In elk geval vonden we dit een heel erg leuk initiatief.
Bedankt Manuel en Frans!
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‘19’ weggeefactie
We gaven hele bergen
Stephen King (en een paar
andere) boeken weg!

Griezelig Gezellig

Reden? Omdat we van
enkele
oud-crewleden
(Esther en Jan) hele stapels
boeken kregen voor de
verkoop, en de kast na alle
verkopen die we deden (en
een percentage van kregen)
nog steeds erg vol (en inmiddels gewoon in de weg) ligt…
En omdat we zin hebben
om fans in hun vakantie
eens
te
verrassen.
Gewoon omdat het kan.
Elk 19e mailtje werd geteld en won een of meer
boeken.
We ontvingen 463 mailtjes voor deze actie. Helaas kwam het ook voor dat mensen die mailden
niet waren ingeschreven op Kings Things. En dat
was wel een voorwaarde, dus dan werd het de eerst
volgende mail die won. Of mensen die per ongeluk
twee keer per dag hadden gemaild, daarvan werd
er een verwijderd en telden we opnieuw tot 19. Op
die manier konden we mooi 27 keer een prijs weggeven! We maakten 24 fans in totaal blij, want 3
inzenders hadden zelfs 2x prijs. Die kregen daarom
ook meer boeken in de prijs, maar door al die boeken een beetje te verdelen is er niemand die maar
een boek toegestuurd krijgt; het gemiddelde is 3.
Elke dag maakten we op facebook de winnaar(s)
bekend. Leuk om al die enthousiaste reacties te
lezen. Het is duidelijk dat deze actie in de smaak
viel bij de fans. Maar, voorlopig is onze kast weer
leeg en het zal wel weer even duren voor we weer
zo’n actie kunnen doen.
*We feliciteren onze winnaars met hun prijs en
danken Esther, Jan en Chrissy nogmaals voor hun
donaties!

Voor 1 september:
Help de Nederlandse Stephen King
top 25 samen te stellen en win...
Het jaar 2013 is uitgeroepen tot King-jaar.
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.
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.

Inmiddels hebben we 70 deelnemers die 43 boeken noemen. 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.
*nb als een verzonden prijs niet ontvangen wordt
kan de (aangekondigde) winnaar daar geen
rechten aan ontlenen en een nieuwe prijs
opeisen of claimen.

Je kunt nog maar
beste3@stephenking.nl.

tot
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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).
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 een keer per week via Facebook en de pagina
van de Dollarbabydag de filmnamen weten! Tot nu toe hebben we de volgende films bekend gemaakt:
1.
2.
3.
4.

Survivor Type (regisseur: Billy Hanson)
Beachworld (regisseur: Maria Ivanova)
Love Never Dies (regisseur: Peter Szabo)
Maxwell Edison (regisseur: Warren Ray)

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!

