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Win tickets voor de speciale voorpremière
op donderdag 17 augustus a.s. in Amsterdam

Er bestaan andere
werelden dan deze!
THE DARK TOWER is gebaseerd op de epische
boekenreeks ‘De Donkere Toren’ van één van ’s
werelds meest succesvolle schrijvers, Stephen
King.
De laatste scherpschutter, Gunslinger Roland
Deschain (Idris Elba), is verwikkeld in een
eeuwige strijd met Walter O’Dim, ook bekend als
The Man in Black (Matthew McConaughey).
Roland is vastbesloten om te voorkomen dat
O’Dim de macht neemt over de Dark Tower, die
het universum bij elkaar houdt. Het lot van meerdere werelden staat op het spel en alleen Roland
kan de toren verdedigen tegen The Man in Black.
Verder met o.a. Tom Taylor, Claudia Kim, Fran Franz, Abbey Lee & Jackie Earle Haley.

THE DARK TOWER is geregisseerd door Nikolaj Arcel (A Royal Affair).

THE DARK TOWER draait vanaf 18 augustus in de bioscoop.
#TheDarkTower www.thedarktowerfilm.nl
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1 april! Kikker in je bil!

Natuurlijk hebben jullie de prachtige filmposters al gezien als je langs een bioscoop
liep, of op onze facebook pagina. Vanaf
18 augustus is de film in de bioscoop (eerder
dus dan op de posters staat).
Wij kregen tickets voor de speciale voorstelling van 17 augustus in Amsterdam (Pathé
bioscoop). We hebben er 6 om weg te geven!
Natuurlijk is de crew ook van de partij tijdens
deze unieke gelegenheid, en kun je een
‘verslag van de dag’ verwachten in Kings
Things van eind augustus.

Wat moet je doen?
Je kunt 2 tickets winnen, dus
neem iemand mee om samen van
de film te genieten!
2. Mail ons waarom jij als een
van de eersten in Nederland graag de Dark Tower film wilt zien. Je
mail is tot maandag 14 augustus 24:00 uur welkom bij secretaris_sk07@stephenking.nl.
3. Je reageert ALLEEN als je echt beschikbaar bent en om 19:00 uur
ook aanwezig kunt zijn in Pathé Arena op donderdagavond 17 augustus aanstaande.
4. Zet ook gelijk je naam, adres en telefoonnummer in de mail. Deze
informatie wordt doorgegeven aan Universal, waardoor je naam op
de gastenlijst komt te staan en je na legitimatie naar binnen mag.
5. Dinsdag 15 augustus hoor je of je gewonnen hebt, dus check dan je
mail als je mee hebt gedaan, want je krijgt dan meer informatie en
daarop is een 2e reactie nodig.
De fanclub crew zal tussen 18:45 en 19:00 ook voor de ingang te vinden zijn.

Maar er is meer! —->
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Filmposter winnen?
Tijdens de boekenmarkt in
Deventer lieten we je al de
prachtige posters zien van The
Dark Tower, en ook van IT.
Ze zijn dus ‘gebruikt’ en niet
meer helemaal perfect, met een
krasje of scheurtje, maar we
weten zeker dat we er fans zijn
die we er een groot plezier mee
kunnen doen.
We hebben 2 soorten Dark Tower
posters, en 3 IT posters weg te
geven.
Wil jij zo’n poster winnen?
Dit is wat je moet doen:
1. Geef antwoord op de volgende vraag: wat is
de volledige naam van de scherpschutter uit
King’s epische boekenreeks?
2. Stuur voor25 augustus a.s. een mail naar
fanclub@stephenking.nl met daarin je naam
en adresgegevens.
3. Zet in de omschrijving regel of je een poster
van IT of van Dark Tower wilt winnen.
4. In Kings Things van eind augustus maken we de 5 winnaars bekend,
die hopelijk ook de verzendkosten van het poster (6,95) naar de
fanclub terug willen storten.
Succes!
Aan het einde van augustus krijgen we nog
meer prijzen binnen dankzij Universal Studio’s!
Er komen prachtige hoodies en wat vind je van
zo’n prachtig notitieblok? Zodra het binnen is
zullen we weer een actie starten om deze prijzen weg te geven!

En, we hebben nog meer posters van IT om weg te geven!
Ze zitten in de loterij op de Dollarbabydag van 11 november a.s.
In Kings Things van eind augustus meer informatie daarover!
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