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Nee hoor, geen aprilgrap! We geven deze maand boeken weg van Rik Raven en Tom Thys. Beantwoord een vraag en maak kans op een van deze
zes boeken. En, ook voor de volgende maand staat er alweer een stapel
klaar!
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Deze Kings Things is
verzonden naar 2349 fans
1601 fans
op
Hartelijk welkom allemaal!
Fanclub Sponsors

Dit keer hebben we twee heel speciale onderwerpen in Kings Things. Hoe
bijzonder is het dat een van de allereerste Dollarbaby ooit, (1993) is opgedoken. Niemand had die ooit gezien!. Onze filmspecialist, Danny, was
echt al jaren op zoek naar de regisseur, en … hij heeft hem gevonden! Hij
heeft de film bekeken en gerecenseerd, en maakte een special over alles
wat de regisseur zich er nog over weet te herinneren in deze Kings
Things!
Onze voorzitter Peter ging op ‘studiereis’ naar Amerika, waar hij Castle
Rock bezocht, en ook in het hotel van The Shining (De King-versie) heeft
gelogeerd. Dat vroeg natuurlijk om een uitgebreid verslag, en dat maakte
hij voor je!
In deze Kings Things hebben we verder behalve het nieuws natuurlijk ook
weer een nieuwe Luckey Quarter. Er zijn weer boek– en filmrecensies te
lezen, en ook de prijsvraag ontbreekt niet! En we nodigen je uit om eens
goed te kijken naar de nieuwe poster voor de Dark Tower-verfilming. Zie
jij de toren, in het midden van de gebouwen? Prachtig artwork! En over
De Toren gesproken: Marco maakte enkele
foto’s waarin hij in onze realiteit de Donkere
Toren terugzag. Heb jij ook zo’n ervaring?
Stuur die dan naar ons!
Kortom, genoeg om je mee te vermaken…
We wensen je alvast gezellige paasdagen toe!
Hiernaast een idee voor een heel spannend
paasei…
Veel leesplezier!
Stephen King Fanclub Crew

Deze mailinglist wordt mede mogelijk
gemaakt door
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De Fanclubshop
verkoopt merchandise
zoals winkelwagenmuntjes,
pennen, paraplu’s en we
hebben ook de laatste
nieuwe boeken te koop!

DONATIES
Van sommige bedrijven krijgen
wij een percentage als je er via
de link heen surft en iets koopt.
Iedereen die iets kocht in onze
eigen fanclubwinkel, via Boekentip.nl, ECI, Bruna of via Stephen
King Fans: hartelijk dank voor
jullie ondersteuning!
We hopen dat iedereen die een
prijs mag ontvangen, de verzendkosten weer terug naar ons wil
overmaken, want de fanclub kan
alleen blijven doorgaan dankzij
donaties.
Voor elk bedrag, groot of klein,
zijn we dan ook erg dankbaar.
We gebruiken het voor de verzendkosten van prijzen, kosten
KvK, software en hosting van de
website, maar ook voor de merchandise, de organisatie van een
fanclubdag en andere mogelijkheden om kortingen voor fans te
creëren. Help ons en stort een
bedrag
naar
keuze
op
NL08KNAB0725036737
t.n.v.
stichting Stephen King Fanclub te
Utrecht. Dank je wel!

APRIL

2017

15E

JAARGANG

NR:

3

STEPHEN

KI NG

FANCLUB

Nieuwsflits
Heruitgave Creepshow USA
Terug in productie genomen, de grafische novelle van Stephen King’s Creepshow, met art van Bernie Wrightson. Het
is gebaseerd op de horroranthologie en
er is natuurlijk die klassieke film van
George Romero, waarin King een cameo
speelde. Vanaf 9 mei weer verkrijgbaar
op Amazon.
Deze novel is in de jaren ‘80 ook in het
Nederlands uitgegeven.

IT verfilming
Tijdens een conferentie in Amerika half maart is de
teaser voor de nieuwe IT film en een korte scène uit de
film vertoond. Helaas is de trailer verder nog niet bekend gemaakt, maar Bloody Disgusting postte er online
meer informatie over.
Muschietti vertelde daar ook dat hij Bill Skarsgard,
(Pennywise) zoveel mogelijk bij de kinderen heeft weggehouden. Hij zei: ‘He was with them for the readthrough, but then that was it, and all the kids were
like, “It’s okay, he’s not going to scare us,” but that
first day he got onto the stage, they fucking freaked
out. I can’t even describe how scary he looked in person.’
Er zijn geruchten over de tweede film, en dat men deze
maand al zou starten met filmen, maar dat is volgens
Muschietti niet het geval. ‘We zitten nog midden in de
post-productie’. King is in elk geval blij met deel 1!

Making of Cujo
Bij Bearmanor media is nu het boek over
het maken van de film Cujo te bestellen.
Voor $39,95 heb je de hardcover, en voor
$29,95 de paperback.
With over 200 pictures (most of which
have never been seen), this is the perfect
tribute to a modern classic – a pure celebration of eighties horror, Stephen King,
dogs in film, powerhouse performances
from women and much more. The bottom
line here is this…everything you have ever
wanted to know about Cujo is in this book!

Dark Tower verfilming
Begin maart werd er nog gefilmd in Los Angeles voor
wat aanvullende scènes. Ron Howard postte deze foto
van hemzelf, Matthew McConaughey & Akiva Goldsman
vanaf set. De Daily mail heeft meer foto’s.
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Sleeping Beauties
De samenwerking tussen Stephen King en zoon Owen King
heeft geresulteerd in een boek
met de naam Sleeping Beauties.
Deze provocerende (Engelstalige) suspense-thriller wordt
op 26 september van dit jaar
verwacht (hopelijk hier ook).
Het gaat erover wat er zou
gebeuren als alle vrouwen de
wereld verlieten. Er gebeurt
iets als de vrouwen gaan slapen;
ze komen in een soort cocon
terecht, en als ze wakker worden gemaakt, of de cocon
wordt beschadigd, worden ze bijzonder gewelddadig. En
dat terwijl de slapende vrouwen allemaal in een andere
wereld zijn. Het speelt zich allemaal af in een klein
stadje waarin de werkgelegenheid vooral ligt in een
vrouwengevangenis. De mannen worden achtergelaten,
maar één vrouw, Evie, is immuun voor de slaapziekte.
Moet ze bestudeerd worden om de andere vrouwen
mogelijk te bevrijden of is ze een demon die verslagen
moet worden?
De UK hardcover-editie van Hodder & Stoughton krijgt
ISBN 9781473665194 en de US hardcover-editie van
Scribner ISBN 150116340X. De cover art kan nog wijzigen.
Tijdens een signeersessie in Sarasota begin maart, sprak
King ook over zijn samenwerking met Owen: ‘The story
takes place in a world where all women have fallen asleep in a cocoon-like gauze and turn feral and violent if
awoken, leaving men to themselves. The way that it
worked was we went back and forth, like tennis, like
the book is the ball," King said. "I'd have it for three or
four weeks and he'd have it for maybe three or four
weeks or maybe a little bit longer. He's a slower composer than I am, but he's very, very good — very sharp,
very funny."
King en Owen hebben nog gedacht aan een tv-serie voor
dit verhaal, maar dan zouden er zoveel andere mensen
in het proces betrokken moeten worden nadat ze al
twee jaar samen aan het boek hadden geschreven, dat
ze dat niet meer zagen zitten.

Gwendy’s Button Box
Hier kun je vanaf $25,00 de
hardcover Gwendy’s Button
Box bestellen, dat Stephen
King samen schreef met Richard Chizmar.
Het boek gaat over Castle
Rock, en op 30 mei komt het
175 pagina’s tellende boek
uit. De hardcovers zijn alleen
door Chizmar gesigneerd, en
met een slipcase erom betaal
je $49,00.
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Win boeken van Rick Raven
Van schrijfster Rik Raven
geven we deze maand 4
keer het boek ’RECHT’
weg. Het boek is vrijwel
uitverkocht en dus kwam
er een herdruk van, met
een prachtige nieuwe
cover (hiernaast).
Rik was ook steeds te
vinden op onze fanclubdagen, maar omdat we
voorlopig geen fanclubdagen meer organiseren
met Nederlandse spannende auteurs, willen we in 2017 auteurs die boeken aan jullie willen weggeven, wat meer ruimte
geven om zich aan jullie te presenteren. Daarom
stellen we ze een aantal vragen, die allemaal te
maken hebben met Stephen King, en waardoor je
hen gelijk ook wat beter leert kennen…

1 april! K
ker in je b
gevoel houden dat ik in dit
boek iets heb gemist.
4. Wat zou je aan King
willen vragen?
Of hij mijn boeken wil lezen en me vertellen en
onderrichten wat ik kan
verbeteren. Ik leer het
liefst van de allerbesten.

5. Waarom moeten Kingfans jouw boek lezen?
Omdat ik van mijn lezers
wil weten wat je mijn boeken vindt. Niet of mijn
schrijfstijl op King lijkt, want dat is niet mijn streven.
Ik wil wel dat mijn verhalen verrassen, boeien en soms
zelfs emotie oproepen. Welke doen dat en welke niet
en waarom? Ik heb sinds kort een nieuw omslag van
mijn laatste boek en ik ben heel benieuwd naar de reacties! Je mening is hier welkom!

1. Wat was het eerste King-boek dat je zelf las?
Eerlijkheid duurt het langst en ik moet bekennen dat ik
dat niet meer weet. Waarschijnlijk omdat ik ten tijde
van mijn ontdekking van King in een bibliotheek werkte
en toen al heel erg veel boeken las.
Ook van Clive Barker en Dean Koontz, zelfs Jean Auel,
Flemming, Agathe Christie en alles door elkaar. Mijn
leven was nogal hectisch. Wat ik me wel kan herinneren, is dat ik lang heb uitgesteld om de Donkere Toren
te lezen omdat ik meende dat het science fiction was,
vanwege de onbekendheid ermee. Ik las Little Sisters of
Eluria, werd toen heel erg nieuwsgierig. Toen ik de
Scherpschutter ook las, ging ik voor de bijl. Ik ben nooit
genezen.
2. Wat is je favoriete King boek geworden, en waarom? De hele Dark Towerserie is en blijft mijn favoriete
serie boeken. Dat heeft maar één reden, want King
heeft mij met dit grote verhaal, dat decennia beslaat,
geïnspireerd terug te komen en weer te gaan schrijven.
Roland Deschain en Ka hebben mij een spiegel voorgehouden. Mijn eerste boek Bron is daarom een tribute
geworden aan King en de hoofdpersoon kende zijn begin
als spin-off van Roland, maar heeft zich gelukkig ontwikkeld tot een herkenbaar round character dat tot
veler verbeelding spreekt, genaamd Baxan Kanter.
3. Welk boek van King vond je niet om doorheen te
komen? King heeft een unieke schrijfstijl die mij altijd
laat doorlezen, hoe abominabel ik de plot ook vind. Er is
één boek waarvan ik de plot zeer slecht vind: de dromenvanger/dreamcatcher. Het begint standaard op z’n
Kings met jongens die mekaar treiteren en daarna samen op avontuur gaan, maar het eindigt met aliens op
een militaire basis. Met de beste wil ter wereld kan ik
niet begrijpen dat dit nog is verfilmd ook en ik blijf het
Pagina 4

Win RECHT
Wat moet je doen?
Geef antwoord op de volgende vraag om kans te
maken op een van de vier ‘oude’ covers van
RECHT: Met welk ander boek dat Rik Raven
schreef is RECHT onlosmakelijk verbonden door de
terugkerende personages?
Stuur voor 20 april a.s. een email naar:
fanclub@stephenking.nl.
Zet in het onderwerp RECHT en in de mail zelf je
adresgegevens en natuurlijk ook het antwoord op
de vraag (de titel van het boek).
En val je niet in de prijzen? De oude versie is nu
voor maar 10 euro te koop (de nieuwe kost 16,95)
(stuur een mail naar Rik Raven).
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Old Dude’s Ticker
Een kort verhaal dat King schreef,
met de naam The Old Dude’s
Ticker, zal worden uitgegeven in het
zesde deel van ‘the Dark Screams’
serie. Deze komt alleen uit voor
Kindle. Pre-order via Amazon.
Het verhaal van King gaat over Richard Drogan, die heeft het op zijn
heupen sinds hij terug kwam uit
Vietnam, maar hij is niet gek, dat
snap je toch wel? Hij weet alleen dat
die oude knakker dood moet.

3

STEPHEN

KI NG

FANCLUB

Holland Taylor - Ida Silver
Kelly Lynch - Deborah Hartsfield
Breeda Wool - Lou Linklatter
Dit zijn wat foto’s van achter de
scènes en een videobericht van
Jharrel Jerome (die de rol van
Jerome Robinson speelt)

J.J. Abrams over Castle Rock
Zoals je vast wel hebt meegekregen komt er een tvserie over Castle Rock. In de Tonight Show met Jimmy
Fallon, beschrijft J.J. Abrams hoe het is om met
Stephen King naar een horrorfilm te kijken.

Mick Garris onthult
Tijdens een podcast praat Mick Garris (The Shining,
Sleepwalkers, The Stand, Quicksilver Highway, Riding
the Bullet, Desperation, Bag of Bones) over Stephen
King en leren we weer zaken die we nog
niet wisten.
<— Gary Sinise (CSI, Forrest Gump) wilde
de rol van Jack Torrance in The Shining
miniseries niet spelen.
Garris heeft een script geschreven voor
een miniserie van The Talisman
Luister hier naar de podcast!

1922 verfilming
Over 1922 hebben we nog niet veel gehoord, maar het is
een korte novelle (131 pagina’s) van King, die gaat over
een man (Wilfred James—gespeeld door Thomas Jane)
die luisterboeken inspreekt. Hij geeft toe dat hij zijn
vrouw Arlette (gespeeld door Molly Parker) in Nevada
heeft gedood, samen met zijn zoon. Maar nadat hij haar
lichaam heeft begraven, wordt hij geterroriseerd door
ratten, en terwijl zijn leven uit elkaar valt raakt hij er
steeds meer van overtuigd dat zijn vrouw bij hem
spookt. Er zijn ook rollen voor Dylan Schmid, Kaitlyn
Bernard, Brian d’Arcy James en Neal McDonough en de
film wordt geregisseerd door Zak Hilditch. De film komt
uit via Netflix.

Mr. Mercedes
De serie was eerst gepland voor 2018, maar de première
van deze tv-serie is naar voren gehaald, naar de tweede
helft van dit jaar. De definitieve cast:
Brendan Gleeson - detective Bill Hodges
Harry Treadaway - Brady Hartsfield
Justine Lupe - Holly Gibney
Jharrel Jerome - Jerome Robinson
Scott Lawrence - Detective Peter Dixon
Robert Stanton - Anthony “Robi” Frobisher
Ann Cusack - Olivia Trelawney
Mary-Louise Parker - Janey Patterson
Pagina 5

15 april boekenmarkt Wageningen
Op zaterdag 15 april a.s. (dat is tussen Goede Vrijdag
en eerste Paasdag in) is er weer een boekenmarkt in
Wageningen.
Ook de fanclub staat er weer met een kraam vol
merchandise, Nederlandse en Engelse boeken en een
aantal dvd’s en hebbedingetjes.
We weten nog niet precies op welke locatie van de
markt we staan op dit moment, dat zullen we op onze
facebookpagina nog communiceren: dan hoef je niet te
zoeken… Kom ook gezellig langs, en neem gelijk onze
nieuwste boekenlegger mee!

1 april! K
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APRIL

2017

15E

JAARGANG

NR:

3

STEPHEN

KI NG

FANCLUB

Win boeken van Tom Thys
Van schrijver Tom Thys mogen we
twee keer zijn boek Diabolik weggeven. Onderaan dit bericht lees je hoe
je mee kunt doen! Verderop in deze
Kings Things vind je een boekrecensie
van Diabolik, dat gelezen werd door
Vicky en Chrissy.
Aangezien we voorlopig geen fanclubdagen meer organiseren met Nederlandse spannende auteurs, willen we
in 2017 auteurs die boeken aan jullie willen weggeven, wat meer ruimte geven om zich aan jullie
te presenteren. Daarom stellen we ze een aantal
vragen, die allemaal te maken hebben met
Stephen King, en waardoor je hen gelijk ook wat
beter leert kennen…
1.Wat was het eerste King-boek dat je zelf las?
Carrie. Denk ik. Het kan ook The Mist geweest
zijn. Eigenlijk ben ik pas echt beginnen lezen toen
ik de twintig al gepasseerd was. Daarvoor keek ik
voornamelijk films. The Running Man is trouwens
de eerste King-verfilming die ik heb gezien.

1 april! K
ker in je b

schreven, getiteld Luna. Er klinkt een zekere weemoed in door, iets wat aansluit bij hoe ik in het
leven sta. Ik kijk meer naar het verleden dan naar
de toekomst. Meer dan ik zou willen.
5. Wat zou je aan King willen vragen?
Of hij de verfilming van The Shining daadwerkelijk
zo slecht vindt als hij beweert. Ik kan het zelf
nauwelijks geloven, eerlijk gezegd.
6. Waarom moeten we als Kingfan jouw boek
lezen?
Moeilijk om te beantwoorden aangezien ik heel
anders schrijf dan King. Zowel qua stijl als thematiek. Maar wie van horror houdt en zijn/haar horizonten wil verbreden, heet ik graag welkom in het
landschap van mijn verbeelding. Toch vermoed ik
dat het verhaal Luna, dat ik hierboven al noemde,
wel een gevoelige snaar zal raken bij veel Kingfans.

2. Wat is je favoriete Stephen King boek
geworden, en waarom?
Christine. Zowel de protagonist als de antagonist zijn intrigerend en King heeft ze zo
neergezet dat je met beiden sympathiseert,
ook al groeien ze steeds verder uit elkaar. De
rigoureuze perspectiefwissel (vanaf deel 2)
zorgt ervoor dat beide personages gelijkwaardig behandeld worden door de schrijver en dat
is toch iets wat je niet vaak ziet in boeken.
Bovendien blijft de ontwikkeling die ze doormaken over de hele lengte van het boek boeien.
Christine is in alle opzichten een boek over opgroeien, een thema waar ik graag over lees.
3. Welk boek van King vond je niet om door te
komen?
The Shining. Een boek dat onnodig langdradig is.
Bijvoorbeeld het stuk waar Hallorann over de besneeuwde bergpas terugkeert naar het Overlook
Hotel is tergend traag beschreven; een spanningsboog die zo lang uitgerekt wordt dat hij knapt.
Natuurlijk heeft King slechtere dingen geschreven,
maar ik noem The Shining omdat ik het bij uitstek
zijn meest overschatte boek vind.
4. Door welk Kingverhaal werd je geïnspireerd?
Door de film Stand By Me (verfilming van The Body). Ook dit gaat over opgroeien, een thema dat
King tot in de puntjes beheerst, zij het op een
heel andere manier dan schrijvers als Kerouac of
Salinger. Het zoeken naar en worstelen met identiteit, het leven ontdekken, ...dat soort dingen. In
Diabolik heb ik zelf een coming of age verhaal gePagina 6

Win
Diabolik
Wat moet je doen?
Lees de recensie in deze Kings Things, en geef dan
antwoord op de volgende vraag:
Welke twee verhalen in het boek vonden Vicky en
Chrissy het mooist?
Stuur voor 20 april a.s. een email naar:
fanclub@stephenking.nl. Zet in het onderwerp
Diabolik en in de mail zelf je adresgegevens en
natuurlijk ook het antwoord op de vraag (dus vier
titels — twee van Vicky, twee van Chrissy).
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MERCHANDISE & SPONSORING

H

ebbedingetjes

In onze fanclubshop vind je ook onze
merchandise: winkelwagenmuntjes, ijskrabbers,
magneten, Pennywisepoppetjes. De Constant
Reader bekers met de handtekening van King erop halen
wij voor je uit Amerika. Door bestellingen te verzamelen en dan in één keer te bestellen, scheelt dat veel
verzendkosten (steeds minimaal vijf tegelijk bestellen).
Het kan dus even duren voor je de beker in huis hebt,
maar we brengen je op de hoogte zodra de bestelling in
Amerika geplaatst wordt. Met onze aanschaf steunen
wij met elkaar ook nog eens de Haven Foundation — een
initiatief van Stephen King. Als je wilt weten wat de
Haven Foundation doet, kijk dan op hun website. In de
shop kun je ook de laatste nieuwe boeken bestellen,
zolang de voorraad strekt!

Dankie Sai!
Volg het voorbeeld van P.J. Bogget uit Uithoorn en
Ron Booden (Dankie Sai!) en word ook (maandelijkse)
sponsor! Dank ook aan iedereen die een of meer boeken
bestelde in onze shop!
Prijs gewonnen? Stort de verzendkosten naar ons terug,
dan kunnen we dit blijven doen! Ondersteun ons werk
en stort een bedrag(je) naar keuze op bankrekening
NL08KNAB0725036737 t.n.v. stichting Stephen King
Fanclub te Utrecht.

HELP OOK DE FANCLUB DOOR JE AANSCHAF!
We zijn gestopt met de associated programs bij andere bedrijven, aangezien dit meer problemen gaf dan dat het de fanclubkas wat opleverde. Je kunt je nieuwe boeken natuurlijk kopen in onze Fanclubshop, en daar kun je ook terecht voor de fanclub speciale edities. Doordat we van de uitgeverij een percentage korting krijgen op de boeken die we inkopen, komt die bij
verkoop van een boek in onze kas terecht.
Je kunt je boeken ook bestellen bij het boekwinkeltje Stephen King Fans! Er is veel tweedehands,
maar ook nieuw en naast een klein voorraadje Engelstalig is er keus uit honderden Nederlandstalige
Stephen King-boeken. Pockets, paperbacks, hardcovers, tijdschriften, poppetjes… er is van alles! Er is
een vaste kortingsactie waardoor je bij bestelling van meerdere boeken van dezelfde prijs nog goedkoper uit bent. De boeken zijn niet duur, en er gaat altijd 10% van de verkoop naar de kas van de
fanclub!
Er zijn ook poppetjes, dvd’s, boekenleggers, kettingen, oorbellen en armbandjes met bedels met een Stephen King-thema te koop in de winkel op Marktplaats. Je kunt aankopen vanuit beide winkels met elkaar combineren!
Verzenden via DHL of Kiala: Kiala voor 3,95 of DHL voor 5 euro verzenden (zelf
afhalen bij DHL of Kialapunt) of voor 5,75 aan de deur gebracht (tegen 6,95 via
PostNL) voor een doos tot 10 kg (of 15 kg via Kiala), binnen Nederland.
Voor België is Kiala het goedkoopst: 7,50 voor een pakket in formaat L
(vergelijkbaar met tot 10 kg), of via GLS. Kosten die wij niet maken, rekenen we natuurlijk ook niet door,
en dat scheelt in jouw portemonnee! Contact? Secretaris_sk07@stephenking.nl.
Vraag gerust naar de mogelijkheden voor jouw boekbestelling!
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NIEUWE PRIJSVRAAG
Oplossing prijsvraag maart
Vorige maand moest je het ‘nepnieuws’ ontdekken en de journalist corrigeren. Hieronder de antwoorden.
1. Carrie White kreeg op het schoolbal paardenmest varkensbloed over zich heen.
2. In het veld voor de Donkere Toren groeien rode tulpen rozen.
3. Pennywise de Clown leeft in het fictieve stadje Castle Rock Derry.
4. Edgar Freemantle raakt bij een ongeluk zijn linkerbeen rechterarm kwijt.
5. Michael Noonan bezoekt regelmatig zijn vakantiehuis ‘Sarah Cries Laughs’.
6. De mishandelde Rose Daniels vlucht weg bij haar man Charles Norman.
7. Clay Riddell slaat op de vlucht als er een uitbraak van vampiers zombies is.
8. Een weerwolf energiekoepel teistert het dorpje Chester’s Mill OF
Een weerwolf teistert het dorpje TARKER’S Mills. Beiden werden goed gerekend.
9. De dochter van Andy en Vicky McGee is telekinetisch pyrokinetisch begaafd.
10. Robert Roberta (Bobbi) Anderson struikelt in het bos over een vreemd voorwerp.
Vooral die laatste bleek een moeilijke onder de inzenders… (tijd om De Gloed nog’s te lezen
dus!) Maar daar trapte Michel Bart uit Purmerend natuurlijk niet in! Het manuscript van
Ruth Ware gaat naar je onderweg! Gefeliciteerd!

Prijsvraag april
Filmchronologie
Hieronder zie je een tiental Hollywood-verfilmingen van Kings verhalen.
Ze staan echter niet in de juiste volgorde. Kun jij ze op chronologische volgorde zetten, te
beginnen met de film die als eerste verscheen?

1. Cell
2. The Shawshank Redemption
3. The Mist
4. Creepshow
5. Dolores Claiborne
6. A Good Marriage
7. Desperation
8. Riding The Bullet
9. Storm Of The Century
10. The Tommyknockers

Stuur de juiste volgorde vóór 20 april 2017 naar het volgende e-mailadres:
fanclub@stephenking.nl.
Zet in de omschrijvingsregel “prijsvraag april”. Kies ook een boek uit de lijst hieronder, en
vergeet je adresgegevens niet te vermelden, zodat we je de prijs kunnen toesturen!

Geef aan welk van deze boeken je zou willen winnen:
1. Hoop & Rood van Jon Skovron (leesexemplaar)
2. Dodenwereld I Necropolis van Nico de Braeckeleer, Lotte Troonbeckx & Ton Vermeyen
3. Tinnen Soldaten van Christopher Golden (leesexemplaar)
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Dollar Baby-special: ‘Sun Dog’
door Danny Paap

Vaste Kings Things-lezers weten inmiddels van het bestaan van de zogenaamde
‘Dollar Baby’-films; toch zijn deze films bij het grote publiek nog steeds niet erg
bekend. Zelfs Stephen King geeft weinig ruchtbaarheid aan de mogelijkheid om één
van zijn korte verhalen te verfilmen voor het symbolische bedrag van $1,00.
In 1996 ging King voor het eerst in het openbaar wat dieper in op zijn Dollar Babydeal. In het voorwoord van ‘The Shawshank Redemption: the shooting script’ beschreef hij dat er - op dat moment - ongeveer 16 á 17 van deze Dollar Baby-films
gemaakt waren. Deze 16-17 films staan bij Dollar Baby-liefhebbers bekend als “The
First Generation”. Omdat internet toen nog niet algemeen gebruikt werd, is het
bijna onmogelijk om informatie over deze “First-Generation”-films te achterhalen.
King bejubelt in het bijzonder een indrukwekkende verfilming van “The Sun Dog”.
Helaas was er tot op heden niets bekend over deze film, behalve de titel, dat hij
ongeveer 18 minuten duurt, dat hij vóór 1996 gemaakt is, en dat er een kleianimatie in zit.
Onze Dollar Baby-fanatiekeling Danny wist onlangs - na jaren zoeken - eindelijk
contact te leggen met de regisseur die in 1993 deze film maakte. Hij vroeg hem om
zelf wat meer over de totstandkoming van de film te vertellen, dus we geven graag
het woord aan Matthew Flesher.

Matthew Flesher in 1993

Beste Kings Things-lezers,
Ik zal jullie zoveel mogelijk vertellen van wat ik me kan herinneren over de film. Het is ook zo'n tijd geleden!
Hoe dan ook; ik was een student aan de 'University of the Arts' in Philadelphia en ik wilde deze film maken als afstudeerproject. Ik begreep wel dat ik Stephen Kings toestemming nodig had als ik iets met zijn verhaal wilde doen, dus ik probeerde zijn contactgegevens te vinden. Ik vond alleen wat informatie over zijn advocaat of zijn uitgever, maar ik weet
niet precies meer welke van die twee. Ik schreef een brief en kreeg een standaard afwijzing terug. Ik vermoed dat King
mijn verzoek nooit gezien heeft, en dat zijn advocaat (of uitgever?) die brief stuurde zonder met hem te overleggen. Dit
was natuurlijk nog vóór het internet-tijdperk, dus ik wist niet goed waar ik verder moest zoeken. Ik had dus twee keuzes:
het project laten schieten, of de film gewoon maken zonder zijn toestemming. Dat laatste deed ik. Ik was van mening dat
hij de film wel zou waarderen als hij uiteindelijk een exemplaar in zijn handen kreeg - zo niet, dan was het een goede
oefening geweest, ook al kon ik de film niet op festivals vertonen.
Ik begon in de nazomer van 1992 te werken aan het script en een aantal ideeën met betrekking tot de 'Sun Dog' zelf. Omdat ik twee studies volgde (film én animatie) leek het me een goede optie om de hond zelf in stop-motion te maken; op
die manier kon ik beide studies met één project afronden. Het grootste deel van mijn eerste semester schreef ik aan het
script, werkte ik aan het tijdsplanning om te filmen en bouwde ik de set voor Pop Merrills winkel. Ik moest ook een miniatuurversie van die filmset bouwen om de animatie van de hond te kunnen doen, dus ik was me erg bewust van de details in
de aankleding zodat ik die ook op schaal kon namaken. Ik begon rond
de kerstvakantie te filmen.

De twee hoofdrolspelers van de film.
Pagina 9

We hadden een kleine studio tot onze beschikking die door alle studenten werd gebruikt. Overdag gebruikte men die locatie ook als
klaslokaal, dus ik moest de set zó maken, dat ik die ter plaatse in
elkaar kon zetten, een paar uur kon filmen en de hele boel 's avonds
weer kon afbreken. Het was gekkenwerk. Maar ik had er plezier in en
een paar vrienden hebben me goed geholpen. Tegen het einde van
het schooljaar was ik nog volop bezig met het nabewerken van de
film, dus ik moest me haasten om de film op tijd af te krijgen. Mijn
docent had connecties met ToaddAO studios in New York, dus zijn
leerlingen konden het geluid van hun films professioneel laten
mixen.

APRIL

2017

15E

JAARGANG

NR:

3

STEPHEN

KI NG

FANCLUB

Vervolg Dollar Baby-special: ‘Sun Dog’
Ik heb me rot gewerkt om de film op tijd klaar te krijgen voor de geluidsmix. Ik had niet echt
nagedacht over de filmmuziek, maar ik gebruikte de hele tijd Robert Altmans 'The Player' als
tijdelijke muziek. Ik heb wel wat muzikale suggesties gekregen, maar niets klonk zo goed als
die tijdelijke muziek. Toen de deadline in beeld kwam, heb ik de niet-zo-slimme keuze gemaakt om die tijdelijke muziek te gebruiken, ook al besefte ik dat ik daardoor niets met de
film zou kunnen doen. Maar ik had toch geen toestemming van King, dus wat maakte het uit
als ik zonder toestemming ook die muziek gebruikte?
Toen de film af was, heb ik hem op ons universiteitsfestival vertoond. Er zitten best wat tenenkrommende stukken in de film. Ik was niet erg ervaren in het geven van leiding aan de
George Pheneger als ‘
acteurs, en dat is goed te zien. Ik maakte me vooral druk om hoe de film eruit zag, en dat is
Pop’ Merrill
denk ik wel geslaagd. De animatie is ook nogal slecht. Ik had op dat moment ook nog nooit
met stop motion gewerkt (later heb ik als professioneel stop motion animator bij het bedrijf
van Will Vinton gewerkt, dus ik ben er beter in geworden). Na de afronding van mijn studie in 1993 heb ik vooral veel geld
opzij gezet, zodat ik naar Los Angeles kon gaan om in de filmindustrie te gaan werken. In januari 1994 heb ik dat dan ook
gedaan. Vlak voordat ik naar LA vertrok, stuitte ik op het huisadres van Stephen King. Ik weet niet meer hoe ik daarachter
kwam, maar ik dacht: "Yes!". Ik maakte een kopie van de film en stuurde die naar Stephen King. Vlak nadat ik naar Los
Angeles was vertrokken, kreeg ik bericht van zijn assistente (ik geloof dat het per telefoon was, maar misschien ook wel
gewoon een brief - ik weet het echt niet meer. Ik heb haar op een bepaald moment wel aan de telefoon gehad). Voor zover
ik me kan herinneren, heeft zij nooit met zoveel woorden gesproken over "Dollar Baby-rechten op het verhaal". Ze zei wel
dat Mr. King mijn film had gezien en ervan had genoten, en dat hij het goed vond dat ik zijn verhaal gebruikte maar dat
hij daarover wat dingen met mij wilde bespreken. Hij was op dat moment echter
niet beschikbaar, dus ze vroeg of ik een paar dagen later wilde terugbellen. AchEen kijkje achter de schermen.
teraf is het best raar dat ze geen telefonische afspraak inplande zodat we in contact kwamen. Maar ik was door het dolle heen. Ik belde terug, maar Mr. King was
helaas weer niet beschikbaar. Volgens mij heb ik het nog een paar keer zonder succes geprobeerd, maar ik wilde hem niet tot last zijn. Ik had ook amper geld, ik was
hard op zoek naar een baan, enzovoorts. Om een lang verhaal kort te maken: ik liet
mijn kans voorbij gaan om contact met hem te leggen. Nu ik dit schrijf, 23 jaar
later, vind ik dat ontzettend stom. Vergeet echter niet dat - ook al vond hij het
geen probleem dat ik zijn verhaal gebruikte - ik alles opnieuw zou moeten afmixen
omdat ik zo STOM was geweest om de muziek van The Player te gebruiken. Ik zou
een hele nieuwe print moeten laten maken van de film, en dat afmixen en herprinten kon ik gewoon niet betalen. Het lag dus gewoon buiten mijn bereik. Ik had misschien moeten doorzetten om met
King in contact te komen, maar achteraf is het makkelijk praten.
Ondanks die inschattingsfout heb ik een interessante loopbaan achter de rug. Ik heb een aantal jaren in de filmindustrie
gewerkt. Ik was altijd al gefascineerd door special effects, en door deze film realiseerde ik me dat ik dat best eens als
vaste baan zou kunnen gaan doen. Dat heb ik dan ook ruim vijf jaar gedaan. Tegen het einde van die vijf jaar begon ik ook
speelgoedfiguurtjes te boetseren. In 1999 kreeg ik de kans om bij Will Vinton Studios (nu Laika Studio) te gaan werken een bekende poppenmaker in Portland. Ik vertrok voor ruim twee jaar naar het noorden. Daar ontdekte ik dat ze op zoek
waren naar animators voor het project waar ik als poppenmaker aan werkte, dus ik bekwaamde mezelf 's avonds in stop
motion. Ik ging dus ook als animator aan de slag, terwijl ik ook nog steeds poppen maakte. Na 2,5 jaar (en de aanslagen
van 11 september) wilde ik terug naar mijn familie. Ik verhuisde eind 2001 dus weer naar Upstate New York, waar ik als
freelance speelgoedmaker aan de slag ging. In 2009 werd ik ingehuurd door Fisher-Price, waar ik op dit moment nog steeds
werk.
Ik hoop dat ik hiermee wat meer inzicht heb gegeven over de totstandkoming van de film.

Camera’s klaar? Actie!

Hartelijke groet,
Matt Flesher

Druk overleg over het script.
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door Chrissy
Alle data onder
voorbehoud
van de uitgever

2017

Datum:

Soort:

Details:

Zomer 2017

Boek

De Scherpschutter
ISBN: 9789021019468
10,00 voor 320 blz.
Het Teken van Drie
ISBN: 9789021019499
12,50 voor 400 blz.
Het verloren Rijk
ISBN: 9789021019512
12,50 voor 496 blz.
Omslag kan nog wisselen i.v.m.
filmeditie

17 mei 2017

Boek

Midprice editie van Bazaar van
Boze Dromen.
ISBN 9789021020167
12,50 voor 576 blz.
Ebook
ISBN 9789024569892 voor 9,99

Juni 2017

Boek

Wisseling van de wacht
ISBN: 9789024577408 10,00
Editie is iets kleiner dan een paperback.

Juli 2017
actiepakket
ter ere van
King’s 70ste
verjaardag

Boek

De Marathon 9789024578061
De groene mijl 9789024563692
Dodelijk Dilemma 9789021020488
Lisey’s verhaal 9789021015422
12,50 per boek. 3=2 actie
Ook doen mee in de actie (al eerder uitgegeven):
Dr. Sleep 9789021015859
Revival 9789021016986
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Verslag van een Stephen King studiereis naar Colorado, Verenigde Staten
(door P.R. van Veen)

Als voorzitter van de Nederlandse Stephen King Fanclub heb je zo je verplichtingen.
Eén van die ‘verplichtingen’ is zo af en toe naar de Verenigde Staten vliegen en
daar op zoek te gaan naar plekken die beschreven worden in de boeken van
Stephen King. Enige jaren geleden hebben mijn vrouw en ik al eens van Boston naar
Bangor gereden en dit jaar was de mooie staat Colorado aan de beurt.
Wij begonnen in Denver, de hoofdstad van de staat Colorado, maar volgens mij zonder connecties met King en zijn boeken. Op een half uurtje rijden van Denver kwamen wij in een plaatsje waarvan iedereen beweert dat het niet bestaat, dat het
verzonnen is door William Golding (Lord of the Flies) en dat King zijn fictieve plaats
uit dat boek
geleend
heeft.
Ik moet jullie eerlijk
vertellen dat
ik daaraan twijfel. In de herfst van 1974 verhuisde het
gezin King namelijk naar Boulder, Colorado. Hoewel ze
hier minder dan een jaar woonden, heeft deze omgeving toch voor heel wat inspiratie voor boeken van King
gediend. Zoals gezegd, op een half uurtje rijden van
Denver (en op een uurtje van Boulder) ligt het liefelijke
plaatsje Castle Rock. Twee straten (die ze echt Downtown noemen), een bank, een museum en dat is het dan
wel.
We zijn geen Needfull Things winkel tegen gekomen in
Castle Rock, onze auto ging gelukkig niet kapot, dus we
hoefden niet naar de garage van Joe Camber te zoeken,
we zagen wel een politieauto voorbij rijden, maar volgens mij zaten Sherrif Bannerman en Frank Dodd daar
niet in.
Onze volgende stop op deze studiereis was een plaatsje in de Rocky
Mountains, een uurtje rijden van Boulder. Een plaatsje dat ons om
twee redenen aansprak. Ten eerste is het leuk om in een plaatsje te
zijn dat dezelfde naam heeft als het land waar je woont en ten
tweede is dit plaatsje natuurlijk bij ons King-fans heel goed bekend
uit één van zijn meer recente boeken.

Revival (blz. 166):
Mijn fifth business was geen voorstander van klef afscheid nemen,
dat moet ik hem nageven. De envelop bevatte een envelop met een
Amtrack-ticket waaraan met een paperclip een blocnotevelletje was
gehecht. Op het blocnotevelletje stonden een naam en een adres in
het stadje Nederland, Colorado.

Revival
(blz. 167):
Ik gebruikte het, en toen ik in Denver aankwam, nam ik de bus naar
Nederland, hooggelegen aan de westkant van de Rocky Mountains.
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Toen werd het tijd voor het ultieme doel van deze studiereis. Iets
verderop in de Rocky Mountains ligt een plaatsje dat Estes Park heet.
En in dat plaatsje is Stephen King ooit gestrand, nadat hij en zijn
vrouw vanuit hun toenmalige woonplaats Boulder, Colorado naar
Grand Lake, Colorado wilden rijden. Deze weg voert door de Rockies
en toen ze ongeveer halverwege waren, konden ze niet verder omdat
de wegen afgesloten waren vanwege de sneeuwval. Op de terugweg
naar Boulder, zagen ze op deze plek ’s nachts nog licht branden en
besloten ze om daar te overnachten. Die plek was:
Het Stanley Hotel!

En het was hier dat King zijn inspiratie kreeg voor The
Shining. Het hotel had namelijk tot 1982 geen verwarming en was daardoor alleen ’s zomers in gebruik. In de
winter werd het echt afgesloten en verhuisden de mensen die er toch wilden blijven naar The Lodge, waar wel
verwarming was aangelegd tijdens de bouw. Het verhaal
dat er ’s winters alleen een conciërge/klusjesman in het
hotel was, is dus echt waar.

Waar The Shining over gaat, hoef ik hier natuurlijk niet te
gaan vertellen. Wat wel interessant is, is dat de Stanley
Kubrick film hier dus niet gedraaid is. En de reden daarvoor
is dat de regisseur NIETS mocht veranderen in het hotel. Het
hotel is een officiële Historic Site of America, valt in feite
onder monumentenzorg en er mag dus niet zomaar iets veranderd worden.

Toen King jaren later besloot om het verhaal zelf nog een keer te bewerken,
deze keer tot miniserie voor tv, mochten er wel allerlei zaken veranderd worden. Eens in de zeven jaar krijgt het hotel een opknapbeurt en schijnbaar
kwam King net op het juiste moment met zijn verzoek om te mogen filmen in
het Stanley Hotel.
De hele lobby werd verbouwd en ook de eetzaal werd geverfd en het tapijt en
het behang werden veranderd. De foto’s hieronder zijn van de veranderingen
die King heeft laten aanbrengen en er tot op de dag van vandaag nog inzitten.
Hier zie je toch zo iemand met zijn driewielertje de hoek om komen rijden...
Pagina 13
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En dan is er natuurlijk nog die kamere die we
allemaal kennen. Die kamer op de 2 etage.
Het tweede gezicht (blz. 125):
Het was een heel gewone deur, niet verschillend van een van de andere deuren op de
eerste twee verdiepingen van het hotel. Het
was een donkergrijze deur, halverwege een
gang die recht stond op de voornaamste gang
van de tweede verdieping. De nummers op de
deur zagen er niet anders uit dan de huisnummers op de flat in Boulder waar ze gewoond
hadden, een 2, een 1 en een 7. Nou, wat?

Er zijn verder nog wat zaken die herinneren aan de verfilming van The Shining. Zo
is er de typemachine van Jack Torrance, het poppenhuis van The Overlook staat er en er hangen in de bar foto’s van Stephen
King en Rebecca de Mornay.

En natuurlijk is deze plek sinds het verschijnen van Dr. Sleep niet alleen bekend van het hotel,
maar ook van The Lodge. Dit was de plek waar De Ware Knoop haar thuisbasis had en waar de
oudere Danny Torrance eindelijk afrekende met de spoken uit zijn verleden. The Lodge is een
kleinere versie van het hotel, maar ziet er
verder precies zo uit.

Onze studiereis is hiermee ten einde gekomen. Ik heb weer heel veel geleerd en ben
weer heel wat wijzer geworden. En gelukkig ben ik niet verdwaald in —>
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De Donkere Toren in realiteit
Het waar en wanneer: Berlijn
November 2014
Samen met een vriend reis ik naar het mooie Berlijn voor vijf dagen.
Niet alleen om de bekende pleisterplaatsen te bezoeken, maar juist om
de vergeten stukjes Berlijn op te zoeken. We komen terecht bij de joodse begraafplaats, de grootste in Europa. Het is diep in de namiddag en
een bijzondere wolkenlucht trekt over ons heen. Eerst schenk ik er niet
zoveel aandacht aan, totdat ik nog een keer goed kijk. De wolken volgen
een wel heel bekend patroon, ze volgen allemaal dezelfde richting. Het
lijkt verdacht veel op De straal uit de Donkere Toren. Grappig, denk ik
nog.
De volgende dag komen we terecht bij een
oud en vervallen spoorwegemplacement, dat
helemaal opgeslokt is door de natuur. We lopen de koepel, het hoofdgebouw in. Kapotte
plafondglazen, aftandse machinerieën, repareerkuilen waar de mecaniciens in konden
staan om de onderstellen van de treinen te
onderhouden, waar varens zich een plek hebben toegeëigend. Stukken plastic die aan palen heen en weer wiegen door een vleugje
wind. Ze doen denken aan witte wieven. Her en der de meest uiteenlopende graffiti. Ik krijg kippenvel. Deze plek heeft een bijzondere vibe, ik kan mijn vinger er niet op leggen.
We lopen verder, gaan naar buiten. Nog meer graffiti, een
met struiken overwoekerd railscarrousel. Een autowrak dat
de vergane glorie nog maar eens onderstreept. Er ligt veel
troep. Een kapot winkelwagentje, een oude matras, lege
bierflesjes. Een verblijfsplek voor Berlijnse vagebonden.
Dan opeens: een oude, totaal gebladderde deur die mijn
blik doet verstarren.
De puzzelstukjes vallen op hun plek. De wolkenformatie op de
joodse begraafplaats van de dag ervoor, het overwoekerde en desolate spoorwegemplacement en nu de deur. De Straal, de Halteplaats, de deur waar je zo Eddie Dean of Detta Walker uit zou kunnen trekken. Ik ben terechtgekomen in een Donkere Toren realiteit, hier in Berlijn of all places. De schrik slaat me helemaal om
het hart als ik een spoor zie dat in de bosschages verdwijnt. Ik
denk even aan de wolven van de Calla, totdat ik zie wat zich achter de struiken bevindt: een oude schoorsteen die hoog boven alles
uittorent.
Dit alles is geen toeval meer.
Dit is KA.
Marco

!!!OPROEP!!!
Heb jij foto’s in je bezit die op welke manier dan ook iets met de
Donkere Toren te maken hebben, mail ze naar de redactie via
fanclub@stephenking.nl ovv Donkere Toren in realiteit.
Eventueel met een toelichting—in welk waar, in welk wanneer. Misschien vind je wel iets op internet,
wees gerust creatief!
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Hoe lang ben je al King-fan, Floortje en hoe komt dat zo? Ik ben al zo'n achttien
jaar fan van Stephen King. Toen ik een jaar of twaalf was ging ik op Koninginnedag
op de plaatselijke rommelmarkt staan. Ik vroeg aan mijn ouders of zij ook nog wat
spulletjes hadden om te verkopen. Er zat ook een aantal boeken bij, waaronder een ietwat
verkreukeld exemplaar van Tweeduister van Stephen King. Ik had wel eens van hem gehoord
maar nog nooit iets van deze schrijver gelezen. De kaft intrigeerde me (er stond een vliegtuig
op met allemaal sterren eromheen en een soort van regenboog) en ik viste het boek uit de doos
om het een keer te lezen. Sinds De Engelieren en Het geheime raam (de twee verhalen in dat
boek) ben ik helemaal verkocht. Bijna al mijn boekverslagen op de middelbare school gingen
wel over één van zijn boeken. Tot op de dag van vandaag smul ik van zijn verhalen.
Werk: Winkelbediende, schrijfster, moeder Leeftijd: 30 jaar Woonplaats: Raamsdonksveer
Wat is je favoriete boek en waarom?
Mijn favoriete boek van Stephen King (van wat ik tot nu toe gelezen heb) is 22-11-1963. Ik heb
altijd al een grote fascinatie gehad voor de jaren '50 en '60 en dit boek omschrijft die tijd fantastisch. Ook vond ik het heel erg interessant om alles rondom de moord op de president te
lezen en natuurlijk de worstelingen van de hoofdpersoon om zijn ware identiteit en missie niet
te onthullen. De tv-serie die van dit boek werd gemaakt heb ik ook met zeer veel plezier gevolgd. Wat een top-serie was dat! Verder komt het boek Dr. Sleep op een goede tweede plaats.
Ik vond dit deel veel beter geschreven dan De Shining. Echt een fantastisch verhaal dat goed in
elkaar zat! Ik heb gehoord dat er plannen zijn voor een miniserie dus ik kijk daar erg naar uit.

Floortje
Heijne
Luckey Quarter staat
letterlijk vertaald voor
gelukskwartje, of gelukshoekje. De naam voor
deze rubriek is natuurlijk
gebaseerd op het verhaal
van Stephen King (uit
Alles is Eventueel). Als
jouw e-mailadres uit ons
nog steeds groeiende
adressenbestand wordt
gehaald, is dat met recht
een gelukkig hoekje
geweest! Want iedereen
die staat ingeschreven
om ons magazine te
ontvangen heeft daardoor kans om de “Luckey
Quarter email” van de
fanclub te ontvangen. We
trekken elke maand uit
dit bestand willekeurig
een e-mailadres.
Je krijgt altijd een prijs
(je) voor je deelname.
Die zal elke keer weer
anders zijn en je ziet
vanzelf welke verrassing
er bij je op de mat valt
als je meedoet!
Floortje krijgt een van
de boeken die nog in
haar verzameling ontbreekt toegestuurd!

Wat is je favoriete film en waarom?
Mijn favoriete King-film is toch wel The green mile denk ik. Een prachtige en ontroerende film
vond ik het. Het boek heb ik al wel in mijn kast staan maar tot nu toe heb ik het nog niet gelezen. Ik verwacht daar nog meer diepgang van natuurlijk. Maar Secret window vond ik ook erg
goed. Omdat dat ook één van mijn favoriete verhalen van King is, was ik een beetje huiverig
voor de verfilming (vaak wijken die erg af van het boek), maar ik werd aangenaam verrast. De
film is behoorlijk trouw gebleven aan het originele verhaal. Ik vond de eerste film niet erg geweldig (op de fantastische vertolking van Pennywise na), dus ik hoop dat ze met de nieuwe film
die dit jaar uitkomt wat trouwer zijn gebleven aan het boek (dat ik overigens erg eng vond!)
Verzamel je de boeken of films van Stephen King en hoeveel heb je er in je verzameling?
Inmiddels heb ik ruim zeventig van zijn boeken in mijn boekenkast staan. Ik probeer altijd de
grote paperbacks te vinden (liefst ongelezen en in goede staat) en struin daarvoor regelmatig
het internet en boekenmarkten af. Zijn nieuwe boeken koop ik altijd meteen als ze uitkomen.
Welk boek of film ontbreekt nog in je verzameling?
De titels die nog ontbreken in mijn verzameling zijn: De ogen van de draak, De beproeving,
Midlife confidential, Macabere liefde, De storm van de eeuw, De ontvoering, Na zonsondergang
en de graphic novels van De donkere toren. Verder heb ik alles! Van een aantal titels heb ik
pockets, maar die wil ik nog vervangen door de grotere paperbacks.
Welke andere schrijvers lees je wel eens?
Ik lees van alles: Stieg Larsson, J.K. Rowling, Carry Slee. Momenteel lees ik Judas van Astrid
Holleeder. Ik was benieuwd naar dat verhaal en vind ik het tot nu toe een indrukwekkend boek.
Hoe ben je met de fanclub in aanraking gekomen en heb je nog tips?
Via Facebook. Ik ben daar lid van verschillende boeken-/schrijversgroepen en kwam deze fanclub zo ook een keer tegen. Fantastisch vind ik het om ons
enthousiasme voor de boeken van King op die manier met elkaar te kunnen delen. In mijn omgeving zijn er niet veel thriller-lezers met wie ik mijn liefde voor zijn boeken kan delen.
Wat zou je graag eens zien gebeuren t.a.v. Stephen King en/
of de Fanclub?
Een bezoek aan Nederland voor zijn Nederlandse fans zou ook
erg gaaf zijn. Dan ga ik er zeker heen! Voor wat de fanclub
betreft.... Ik volg jullie nog niet zo heel lang dus dat vind ik
lastig te zeggen.
Welke vraag zou je aan Stephen King willen stellen?
Ik zou Stephen King willen vragen hoe hij erachter kwam dat
hij het talent had om verhalen te schrijven. Heeft hij (net als
ik) van kinds af aan al het gevoel dat hij verhalen met de wereld wil delen of is dat gegroeid? Soms vraag ik me ook af hoe
hij aan bepaalde ideeën komt voor zijn verhalen. Er gebeuren
regelmatig zulke akelige dingen in zijn boeken dat ik wel eens
zou willen weten hoe hij daarbij komt.
Heb je nog tips, op– en/of aanmerkingen of suggesties?
Ik heb eigenlijk tot nu toe geen tips. Jullie zetten regelmatig
leuke weetjes en nieuwtjes online. En gelukkig wordt de Facebookpagina niet overspoeld met plaatjes en quotes zodat het
echt leuk en overzichtelijk blijft.
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Zie jij De Toren?
Kijk wat er gebeurt als je de foto in negatief plaatst op de volgende pagina.
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Chaos van Patricia Cornwell
Patricia D. Cornwell is een bekende thrillerschrijfster (1956) uit Florida,
Amerika. Zij heeft werkervaring als misdaadverslaggeefster, technisch
schijfster en systeemanaliste bij de pathologisch-anatomische dienst van
Virginia, en als vrijwillige stadspolitieagente. Begin jaren ‘80 schrijft ze
drie romans die gebaseerd zijn op haar ervaring, maar die werden overal
geweigerd. Ze kreeg het advies om de mannelijke detective die haar
hoofdpersoon was te lozen, en Kay Scarpetta de hoofdrol te laten spelen. In het eerstvolgende boek Postmortem (Fataal weekend) gebeurde
dat ook, en dat was het eerste deel in deze serie. Het boek won in dat
jaar ook gelijk diverse grote prijzen: de Edgar Award, de Creasey Award,
de Anthony Award, de Macavity Award en de Franse Prix du Roman dAventure (voor wie het wat zegt). Een ander boek won later de prestigieuze Gold Dagger Award, en haar fictieve hoofdpatholoog-anatoom,
Dr. Kay Scarpetta, won in 1999 de Sherlock Award voor de beste
'detective' die door een Amerikaan gecreëerd is.
Opnieuw dus een boek in de Kay Scarpetta-serie, inmiddels is dit het
24ste boek in de serie. In Chaos overlijdt een jonge vrouw tijdens een
fietstochtje langs de rivier de Charles. Geen natuurlijke dood, concludeert Kay Scarpetta...
Flaptekst: In Chaos worden de lezers geboeid door de enerverende spanning, de verrassende wendingen en de modernste forensische onderzoeksdetails waar Patricia Cornwell beroemd om is. Het gaat om een
jonge vrouw die overlijdt tijdens een fietstochtje langs de rivier de
Charles. Geen natuurlijke dood, concludeert Kay Scarpetta. Er is blijkbaar een verband met de vele gedichten, opgestuurd door een zekere
Tailend Charlie. Maar deze stalker is op geen enkele manier te traceren.
Scarpetta's eigen geloofwaardigheid en professionaliteit komen onder
vuur te liggen.
Kay wordt ingezet met politieman Pete Marino in Cambridge, waar een
fietsster dood is gevonden door twee kinderen. Hen vallen al snel vreemde dingen op: de vrouw zou door bliksem getroffen kunnen zijn terwijl er
geen onweer was bijvoorbeeld. Er missen logische zaken op het plaats
delict. Helaas is het verschrikkelijk warm, en ligt de vrouw in het park
waar als ze daar hun werklichten aanzetten, gelijk heel Cambridge zou
kunnen toekijken vanaf gebouwen en bruggen. Veel gedoe over het opzetten van een tent voordat de lichten aankunnen dus. Ondertussen ontvangt Kay dreigmailtjes van ene Tailend Charlie, en komt er een klacht
over haar binnen bij de FBI. Al snel ziet Kay een verband met een oude
vijand: Carrie Grethen.
Heb boek speelt zich vrijwel geheel af binnen 24 uur, op de plaats waar
het slachtoffer is gevonden, en voor het grootste deel zitten we in de
gedachten van Kay. Het is weer eens een andere benadering dan in de
andere boeken die ik in de serie las. Een die ik wel een beetje kon waarderen; je leest heel veel over de benadering van zo’n crime-scene en de
opsporingsmethodes. Het maakt het verhaal zelf alleen wel traag, maar
het blijft toch wel bijna echt interessant. Maar net niet helemaal… De
echte actie komt eigenlijk niet, en de spanning zit pas aan het einde van
het boek. Ik vond het doorzeuren van Kay, die steeds anderen ‘op de
vingers tikt’ omdat ze te snel conclusies zouden trekken en ze bang is
dat journalisten of anderen hen daarop dan kunnen aanspreken, wel
vervelend worden op den duur. Ook de terugblikken op het verleden zijn
ellenlang en komen het verhaal, en het tempo van het verhaal al helemaal niet ten goede. Ondanks dat leest het wel door, omdat je toch wel
wilt weten wat er gaat gebeuren, en waar de schrijfster naar toe wil.
Er zijn zeker betere boeken in de serie dan Chaos. Ik vind haar boeken
de laatste jaren wel veel langdradiger geworden: minder kordaat en
meer gezeur. Helaas moest ik dat bij Chaos toch ook weer concluderen.
Ook hier komen op het eind nog een paar spannende hoofdstukken, met
dit keer haar vijand en een vreemde, op toeval gebaseerde theorie voor
alles wat er gebeurd is.
Het voelt echt aan alsof de schrijfster geen nieuwe avonturen meer weet
te bedenken voor haar destijds zo geweldige hoofdpersoon. De boeken
zijn al jaren middelmatig… zeker leesbaar, maar inhoudelijk gezien stelt
het weinig meer voor. Cornwell zou Kay zou misschien toch beter maar
eens met pensioen kunnen laten gaan...
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Vicky:

Chrissy:

Ik ontmoette Tom Thys uit Antwerpen eind februari op de Comic Con in Brussel (B), en ik
kocht daar zijn boek Diabolik. Diabolik is een
verhalenbundel met 12 korte verhalen. Ik keek
er naar uit. Ik hou van korte verhalen. Meestal
pakken ze je meteen … of niet ...

Thom Thys is een auteur die, zoals de achterflaptekst ook al zegt, er genoegen in schept om
de lezer zo nu en dan flink te choqueren. Na het
lezen van deze korte verhalenbundel mag ik dat
zeker beamen. Er zitten af en toe echt verhalen
tussen met een grote hoeveelheid ‘Gore’. Het
hele boek is heel erg op het randje van wat nog
kan (voor mij). Je hebt het gevoel dat de auteur
veel van deze verhalen zelf heeft beleefd.

Op de trein op weg naar huis las ik de eerste
bladzijden van het eerste verhaal, “Dokter Z”.
En ja: het pakte me meteen. Een paar misselijkmakende gevoelens zorgden ervoor dat ik het
boek best al even weg kon leggen. Ik zou thuis
rustig verder lezen …
Dat misselijkmakend gevoel komt tijdens het
lezen geregeld terug. Als ik woorden moet bedenken bij de verhalen zijn voor mij de belangrijksten: donkerte, seks, perversie, ziekte,
angst,
verdriet,
geluk
zoekend,
(on)
volmaaktheden, … Het gebeurde vaak dat ik
wilde dat ik bepaalde stukjes kon lezen vanop
afstand, zoals je naar een walgelijke filmscène
kan kijken door de spleetjes van je ogen.

Tussenin is er dan tijd om even lucht te happen
en terwijl ook te blijven genieten. Een of twee
verhalen doen me nadenken: is er een verband
met een ander verhaal in dit boek of niet? Ik ga
deze nog eens opnieuw moeten lezen … Beter
begrijpen? … Het houdt me wel bezig …
Wat voor mij leuk is dat je leest dat een
Vlaming het boek geschreven heeft. Herkenbare
woorden, uitdrukkingen, taal. Bepaalde locaties
in het boek zijn herkenbaar voor mij wat het
eveneens interessant, maakt. Het voelt dichtbij,
reëel … en maakt alles nog griezeliger.
“Sterven op Celluloid” zorgt voor een van de
meest shockerende gevoelens. Een paar gebeurtenissen in dit verhaal komen voor mij heel
dichtbij het persoonlijk randje van “kan dit nog
wel voor mij … ?” Ik heb dan ook een paar keren
hardop “bah” gezegd …
“+ & -” heeft me het meeste aangegrepen. In
dit verhaal worden zoveel verschillende emoties
beschreven. Het is spannend, best shockerend
weer, en ook zo emotioneel tegelijkertijd. En
dat laatste gevoel is hier een vreemde gewaarwording. Ik ben ontroerd en stil als ik het verhaal uitlees.
Als ik de twee beste verhalen zou moeten kiezen, zijn het deze twee. Ze hebben het meest
indruk op mij gemaakt, op alle vlakken.
Ik heb erg “genoten” van Diabolik. Tijdens het
lezen ervan dacht ik er vaak aan hoe het verder
zou gaan terwijl ik iets anders aan het doen
was…
Ik ben blij dat ik deze schrijver van eigen bodem
ontdekt heb! Het boek krijgt van mij een 9.
En ik ben heel erg benieuwd geworden naar zijn
eerste boek, “Volmaakt Monster”.
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Heel goed aan het boek vind ik dat er afwisseling is tussen het soort verhalen. Rustigere maar
eveneens mooi geschreven verhalen afgewisseld
met de snelle, harde en vaak shockerende.

We geven dankzij Tom Thys
twee exemplaren van dit boek
weg!
Doe mee en win,
kijk voorin deze
Kings Things.

STEPHEN

Diabolik is een afspiegeling van onze duistere
verlangens, onze verborgen obsessies, de ware
kleur van onze ziel, zonder maskers, zonder
grenzen. Deze observatie valt uiteen in twaalf
verhalen waarin de personages in een neerwaartse spiraal van geweld, seks, middelenmisbruik en normvervaging terechtkomen. Kunst en
expressie blijken telkens de drijfveer die hen
naar de afgrond van de samenleving dwingt.
Gelukkig begint de bundel rustig en heeft de
auteur de verhalen langzaamaan een beetje
meer ‘Gore’ meegegeven. Ik tip wat verhalen
aan: Dokter Z is een verhaal dat lekker leest en
een leuk gegeven heeft, over een arts die zich
voedt met de slechte gedachten van patiënten.
Sterven op Celluloid gaat over een fotograaf en
een schilderes. Zij schildert over een seriemoordenaar, en het blijkt realiteit te zijn. Zij wil
nooit op de foto; hij mag pas een foto maken als
ze stervende is. Een wat vergezocht verhaal,
maar bloederig en met een mooie spanning.
Pandaemonium vond ik een verhaal met een wat
tegenvallend einde. Het gaat over een auteur
die een verhaal schreef over een moord, waarna
er waanzinnigen zijn die het volgens haar verhaal in het echt doen. Aan het eind wordt niet
verteld wat er gebeurd is met de mafkezen die
haar uitnodigden hierbij aanwezig te zijn, en
het lijkt of er (te) snel een eindje aan het verhaal is gezet. Maar Luna vond ik een van de
mooiste verhalen, net als Voor eeuwig, die hebben een lekker tempo en een onverwacht eindje. De pijncabine is een vreemd verhaal, dat
uiteindelijk goed afloopt, maar wat mij met een
onbestemd gevoel achterliet. Catwalk voor kadavers is een echt macaber verhaal, maar Verliefd op een droom is een prachtig verhaal over
een getatoeëerde vrouw op het lijf van een
saxofonist die zich in spiegels aan hem openbaart. Het is een mooi verteld verhaal met een
gruwelijk goed einde. De daarop volgende verhalen, De doodsdoos en het verhaal ‘+ & -’(plus
en min) vond ik aardig bedacht, maar een beetje vreemd. Gigi is een kort, snel verhaal en Diabolik een wat langer. Zoals gezegd is dat laatste
verhaal voor mij net wat te, met hondenvlees
eten en mensenbloed drinken. Desondanks, als
je daar wel van houdt, is het wel heel knap beschreven omdat je het helemaal voor je ziet.
Maar daarmee voor mijn fantasie dus net wat te
reëel op papier gezet.
Al met al is het een interessante bundel om te
lezen. Je moet wel van wat bloedspetters en
maffe kronkels houden, anders kun je het beter
overslaan. De ‘netjes’ gehouden verhalen vond
ik vaak goed gedaan, de rest is persoonlijke
smaak. Daarom krijgt het boek van mij een 7,5.
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De afgrond—boek 2: De Chaos van Rolf Österberg
In het eerste boek van het drieluik stond vooral de introductie van de
hoofdpersonages, de diverse volkeren en de vier goden (San-In, de godin
van het goede; Shirah, de godin van het kwade; Suru, de god van het kwade en Marsa, de godin van de zee) centraal . We werden meegenomen in
het begin van de queeste van hogepriesteres Leila om de elfenkoningin
Dania te bereiken die de bijzondere gaven van Leila verder moet ontwikkelen, om zo de opmars van het kwaad onder leiding van Shirah een halt
toe te roepen. De strijd om Leila bij de elfenkoningin te krijgen of om dit
juist te verhinderen is de rode draad van boek twee.
Leila is haar metgezellen, de beroepsmoordenaar Orvan en elfenkat Tess
na een gevecht met een kolossus kwijtgeraakt en ze staat er nu alleen
voor. In het gevecht wordt ze bijna gedood, maar als ze weer bij bewustzijn is, blijkt dat ze opgevangen is door de zwarte piraten, die onder invloed staan van Marsa, de godin van de zee.
Daar sluit Leila vriendschap met Narija en gezamenlijk vervolgen ze de
reis van Leila naar de elfenkoningin. De groep Valiant, op pad gestuurd
door de Elfenkoningin Dania, is inmiddels ook uiteengevallen in twee groepen. Ze worden op de hielen gezeten door de Profeet Zorc en zijn immense leger van bloeddorstige kannibalen, de Gwargs.
De sneeuwdraken, die in boek 1 nog een bescheiden rol speelden, komen
nu meer in het verhaal en worden ongewild meegezogen in de strijd tussen
goed en kwaad. San-in, de godin van het goede, wordt buitenspel gezet
door de godin van het kwade, Shirah. Deze laatste bespeelt op een lepe
manier diverse karakters en volkeren om zo haar doel te bereiken.
Gaandeweg het boek lijkt het er op dat ze hier aardig in slaagt om zo de
heerschappij voor altijd naar zich toe te trekken. Daarvoor moet ze wel
zien te voorkomen dat Leila haar eindbestemming bereikt. Ondanks alle
machinaties van Shirah blijkt dit moeilijker gezegd dan gedaan. Temeer
omdat Leila zich steeds meer bewust wordt van haar gaven en deze doelgerichter gaat gebruiken.
Het verhaal schakelt duidelijk een tandje bij. De verschillende verhaallijnen krijgen meer kleur en vaart en je krijgt als lezer een sterkere band
met de hoofdfiguren, zowel aan de goede als aan de slechte kant. Het
resultaat is dat je, bijna onopgemerkt, helemaal opgaat in de wereld van
de magie en de daaraan gekoppelde energie, de goden, de meest bizarre
wezens en de tweestrijd tussen goed en kwaad, die zich steeds duidelijker
aftekent.
Om het maar gewoon te zeggen, De Chaos is spannend en leest makkelijk
weg. Af en toe moet je toch even terughalen tot welk volk een bepaald
personage behoort, maar gelukkig staat dit achterin het boek beschreven,
tezamen met wat hun rol/status is binnen hun eigen volk. De Chaos is een
puik vervolg op deel 1. Rolf Österberg is er goed in geslaagd om in boek 2
de lezer aan zich te binden. Ik ben namelijk zeer benieuwd waar dit heengaat, omdat het kwaad de overhand dreigt te krijgen. Sterker, de opgave
om Leila naar de Elvenkoningin te krijgen, lijkt welhaast onmogelijk te
worden en de godin van het kwaad heeft de touwtjes stevig in handen.
Maar of dit echt zo is? Het laatste deel zal hopelijk antwoorden geven.
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Sun Dog
Kevin Delevan krijgt voor zijn verjaardag een polaroidcamera, maar er lijkt
iets mis te zijn met het apparaat. Kevin probeert namelijk van alles te fotograferen, maar wat hij ook doet, op iedere foto die hij neemt, is alleen
maar een zwarte hond te zien. Hij brengt de camera bij Pop Merrill om
hem te laten repareren. Pop Merrill gelooft in eerste instantie niet dat het
fototoestel behekst is, maar hij ontdekt al snel dat er wel degelijk iets mis
is met het apparaat. Op de foto’s die eruit komen, is duidelijk te zien dat
de gefotografeerde zwarte hond steeds iets dichterbij komt.

door Danny
Regie
Matthew Flesher
Genre:
Horror
Cast:
George Pheneger…
Pop Merrill
Andrew Toutain…
Kevin Delevan
Peter Rose…
Cedric McCarty
John Stone…
Wino
Jolynn Cunningham
..Bag Lady
Jaar van uitgifte:
1993
Speelduur:
24 min 57 sec
Film gebaseerd op:
Spookfoto’s (uit:
Schemerwereld)

Pop weet Kevin om de tuin te leiden en verwisselt
de behekste camera met een gewone, die Kevin
vernietigt om van de spookhond af te zijn. Dan
probeert Pop de camera te verkopen aan Cedric
McCarty, een verzamelaar van paranormale objecten. Cedric weigert de camera echter te kopen, en
Pop besluit dat het inderdaad beter is als hij de
behekste camera vernietigt. Tijdens een hallucinatie vernietigt hij echter een klok—in plaats van de
camera. Pop blijft hallucineren en foto’s maken, terwijl het monster dichterbij komt. Als Kevin
bij de winkel van Pop aankomt, ziet hij nog net hoe de polaroidcamera in de handen van Pop wegsmelt. Uit de laatste foto-afdruk begint langzamerhand de spookhond in onze wereld te verschijnen. Kevin neemt snel een foto van de hond met een andere camera, waarop de hond verdwijnt.
Maar zal het monster wegblijven?
Mijn mening:
Zoals je elders in deze Kings Things kunt lezen is dit
een stukje Dollar Baby-nostalgie. De film is gemaakt
in 1993 en voldoet dus totaal niet meer aan de eisen
van de hedendaagse cinematografie. Als je de film
echter bekijkt tegen het licht van het tijdsbeeld
waarin hij gemaakt is, is het inderdaad een erg geslaagde verfilming van Kings verhaal. De acteur die
Pop Merrill speelt, is voortreffelijk gecast, en ook de
ietwat sullige Kevin Delevan weet met zijn performance het publiek te overtuigen.
Jammer genoeg geldt dat niet voor de spookhond zelf; regisseur Matt Flesher had duidelijk niet
genoeg ervaring met stop motion om een overtuigende, enge hond te boetseren. Het monster dat
uit de polaroidfoto tevoorschijn komt is een soort zwarte vlek met een raar gebit, wat eerder
lachwekkend is dan angstaanjagend. Maar als deze special effects iets beter
waren neergezet, zou de film niet onderdoen voor een aflevering van een jaren ’80/’90 horrorserie zoals The Outer Limits of Tales From The Crypt.
Liefhebbers van de klassieke horrorfilms en –series zullen deze verfilming
zeker kunnen waarderen, en voor hen
is dit dan ook zeker een aanrader.
Voor veel jongere horrorfans zal de
film echter gedateerd aanvoelen en
zij zullen hartelijk lachen om de
slechte special effects. De film is dus niet voor iedereen
weggelegd. Persoonlijk kan ik als filmliefhebber echter
zeer genieten van dit soort ouderwetse horrorcinema. Ik
vond het in ieder geval een degelijke film en ik heb me
er prima mee vermaakt!
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Mistakes
Door: Mim

Ken je het? Je zit een film te kijken en je denkt: hier gaat iets mis...
Nou, dat gebeurt vaker dan wij weten of denken.
Een voorbeeld: de acteur staat voor de spiegel, en in de spiegel zie je de hele camera-crew staan.
Op deze pagina nemen wij je mee op zoek naar de fouten in verfilmingen van Stephen King-verhalen. Misschien
heb je ze zelf al ontdekt? Of misschien ga je nu juist de film nog eens kijken om te kijken of jij hetzelfde foutje
ziet. Er is veel te ontdekken, kom ga met ons mee en duik de film in zoals je
misschien nog nooit hebt gedaan…

Aantal
Fouten:

1

Night Flier

Korte inhoud van de film:
Het verhaal is gebaseerd op het korte verhaal Spookvlieger uit Kings verzamelbundel Nightmares and Dreamscapes (Nachtmerries en Droomlandschappen). Richard Dees in de hoofdrol,
speelt een bikkelharde journalist bij de sensatiekrant Inside View (dezelfde Dees als uit The
Dead Zone overigens). Dees is echter wat op zijn retour en zijn hoofdredacteur spoort hem
aan om wat smeuïg voorpaginanieuws te brengen. Hij moet enkele vreemde moorden onderzoeken, die op luchthavens gepleegd worden door een vreemde man die bekend staat als De
Spookvlieger. The Night Flier begint als speurtocht naar een moordenaar, maar neemt al gauw een andere wending.
In een schitterend einde wordt getoond dat het kwaad evengoed in Dees zit.

Mistake:
•

Zodra het vliegtuig van Richard Dees landt, heeft de piloot een snor, in de volgende scene is hij fris geschoren.

Alweer zo’n prachtige inspiratie van ©Martine Bleyen.
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Children of the Corn—Genesis
Tim en de zwangere Allie zoeken onderdak bij een
afgelegen gebouw in de woestijn, nadat ze gestrand
en verdwaald zijn. Een vreemde priester laat ze
binnen, op voorwaarde dat ze de volgende ochtend
weer weggaan en dat ze niet overal rondneuzen.
Wanneer er buiten geschreeuw en gehuil te horen
is, sluipt Allie naar buiten om op onderzoek uit te
gaan. Ze doet de vreselijke ontdekking dat zij en
Tim te maken hebben met een bizarre sekte. De
sekte aanbidt een entiteit die mogelijk verblijft in
het lichaam van een klein jongetje ...
Deel 9 (of zoiets) van het korte verhaal van Stephen
King. Het originele verhaal komt uit de bundel Satanskinderen. Het is op zich best knap dat je negen films
kunt maken, gebaseerd op een kort verhaal van King.
Dat geeft toch maar eens aan hoe sterk zijn verhalen
zijn, of hoe graag regisseurs een film willen maken die
gebaseerd is op een verhaal van Stephen King.
Toen ik de dvd in handen kreeg, verwachtte ik eigenlijk toch meer hetzelfde niveau als Pet Sematary 2 of seizoen 3 van Under the Dome, die hadden ook met het origineel allang niets meer te
maken. Toch is dit deel niet eens het slechtste van de hele Children of the Corn reeks. Het is een
stuk moderner dan de eerste film uit 1984, waardoor het wat makkelijker kijkt. Maar bijzonder
goed is het nou ook weer niet. Er is geprobeerd een soort van spin-off te maken van het verhaal
van King. Er wordt wel verwezen naar Gatlin en dat daar verschrikkelijke dingen zijn gebeurd.
Ook droomt Allie ’s nachts dat ze vermoord wordt in een maïsveld door kinderen. Dat klinkt allemaal wel heel bekend. Maar dan houdt het
wel een beetje op.
De film probeert op zichzelf te staan. Dat
gaat op zich nog best goed. Toch doet de
film zijn titel geen eer aan. Er zijn bijster
weinig (moordende) kinderen te vinden in de
film en ook de maïs moet je ver zoeken. Het
begin heeft nog wel wat weg van het
origineel. Maar op een gegeven moment laat
de regisseur alle remmen los, met een vliegende agent als dieptepunt (nou ja, letterlijk
een hoogtepunt eigenlijk). Het voelt alsof ze
verschillende verhalen samen gevoegd hebben. Het wordt ook niet echt duidelijk welke sfeer
deze film precies wil overbrengen. Voor echte horror is het te knullig uitgevoerd maar het wordt
ook nergens echt grappig. Op het einde, de laatste paar minuten, is de sfeer zoals je die mag
verwachten in een King-verhaal, maar gezien het relatief open einde verwacht ik dat er vast nog
wel iemand zijn vingers gaat branden aan een deel 10 …
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Handig om te weten
www.stephenking.nl
Contact
Fanclubmerchandise en verkoop
Het StephenKingFans winkeltje
Kings Things Archief
Het Forum
Facebook
Kings Things
Redactie:
Chrissy van der Haven, Peter R. van Veen,
Danny Paap, Jeroen de Vries, Vicky Smets
Mirjam Zwiggelaar en Marco Althuiszes

De Stephen King Fanclub is oorspronkelijk opgericht in
1999. De fanclub in de huidige vorm bestaat sinds 2002. Op
21 september 2002 kwam de website online.
Het nieuwe bestuur heeft er bij de oprichting voor gekozen
om met donateurs te gaan werken in plaats van met
betalende leden, zoals dat vóór 2002 het geval was. Dit wil
dus zeggen dat iedereen bij alle informatie kan komen, en
ook gratis gebruik kan maken van het forum.
De fanclub heeft een aantal vaste crewmembers en meerdere vrijwilligers, die er met elkaar voor zorgen dat de fans
kunnen worden voorzien van al het nieuws omtrent Stephen
King. Zo genereert de website maandelijks meer dan 2,5
miljoen hits en trekt ongeveer 1500 bezoekers per dag.
Kings Things is slechts één van de vele zaken die de fanclub
te bieden heeft voor Stephen King-fans. Elk jaar wordt er of
een fanclubdag of een dollarbabyfestival georganiseerd, er
is een forum en via de mailing kunnen we alle Stephen King
fans gemakkelijk op de hoogte houden van het nieuws of
speciale aanbiedingen van onze sponsors.
En allemaal gratis!

Illustraties:
Martine Bleijen

Er is ook fanclubmerchandise te koop om ons te sponsoren!
Wil je ons werk ondersteunen: een donatie kunnen we
altijd gebruiken. We gebruiken het voor de verzendkosten
van prijzen, kosten KvK en software, maar ook voor de
merchandise, een fanclubdag en mogelijkheden om
kortingen te creëren. Maar ook je bestelling in onze
eigen fanclubwinkel, en het boekwinkeltje van Stephen
King Fans levert de fanclub een percentage op.

Eindredactie:
Chrissy van der Haven en Jan Janssen

Help ons en stort een bedrag naar keuze naar
NL08KNAB0725036737 t.n.v. stichting Stephen King Fanclub
te Utrecht.
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