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Nu in de voorverkoop in onze shop:
stephenking.biedmeer.nl
prijzen ex verzendkosten (of ophalen in Utrecht).

Dit wordt 'm dan, de Nederlandse vertaling van Sleeping Beauties bij The House of Books.
Schone Slaapsters van Stephen & Owen King wordt een paperback met flappen, kost 25,00,
heeft ISBN 9789044353013 en zal 26 september a.s. verschijnen. We kregen al mooi promotiemateriaal om weg te geven: dat doen we eind augustus via Kings Things.
De nieuwe filmeditie van IT in paperback met ISBN 978-90-245-7755-2 kost 15,00 euro.
De speciale Luxe limited edition van The Shining uit te geven, ter ere van King's 70ste verjaardag. Wat zit er in?
De eerste vertaling van ‘Before the play’, de volledige tekst zoals die door King voorin in het
boek was bedoeld. Herziene vertaling, opnieuw gezet. Gebonden uitgave met tweekleurig binnenwerk en een speciaal gemaakte cassette met een prachtige omslagtekening door de Poolse
kunstenaar Krzysztof Domaradzki, en die doorloopt op de achterzijde. ISBN 9789024579556.
Gelimiteerde oplage van 750 exemplaren (516 pagina's) 75 euro.
Van ALLE boeken ontvangen wij van de uitgevers een percentage, dus elke verkoop levert wat
op voor onze fanclubkas. En daarmee organiseren wij bijvoorbeeld weer een Dollarbabydag (11
november a.s. in Rijen (Brabant)), gebruiken het voor verzendkosten van prijzen of betalen er
de kosten van onze websites van. Je helpt ons dus met elke aanschaf!

Help je ons ook om die heel speciale King uitgave
van Schokkend Nieuws mogelijk te maken?
Onze dubbelkraam in Deventer op de boekenmarkt 6 aug. a.s.
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1 april! Kikker in je bil!

Deventer boekenmarkt
Zondag 6 augustus a.s.
We zijn weer van de partij
op de grootste boekenmarkt
van Nederland!
We stonden altijd op het
pleintje van de van Twickeloo
straat, maar helaas bouwen ze
daar dit jaar geen kramen en
hebben we een andere plek
toegewezen gekregen.
We staan dit jaar met TWEE
kramen op
HET GROTE KERKHOF
Zie ook de plattegrond, rechts
onderin.
We hebben aangegeven waar
we eerst stonden (links bovenin) en waar we nu staan… Het
is een heel eind uit elkaar!
We staan nu vlak bij het stadhuis, en de Grote (of Lebuinus) kerk.
Ons kraamnummer is 762/763.
Natuurlijk staat onze grote
vriend Jack Lance (Ron Puyn)
samen met Brad Winning (Alex
de Jong) weer naast ons met
de kraam!
We hopen je daar te zien!

Het zou kunnen zijn dat we dan ook een
speciale actie hebben met betrekking tot
de film IT, maar we zitten nog te wachten
op bericht van Warner Bros.
Mocht er inderdaad een actie komen dan
houden we je natuurlijk op de hoogte!
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Help de Fanclub!

Steun de

KINGsize King-special!
- nog maar 80,00 nodig!

Op 4 augustus aanstaande verschijnt de volgende editie van Schokkend Nieuws
Filmmagazine – met meer dan twintig pagina’s artikelen over Stephen King!

Schokkend Nieuws is het enige Nederlandstalige blad dat geheel gewijd is aan sciencefiction-, horror-, fantasy- en cultfilms. Elk nummer staat stijf van de recensies, interviews en achtergrondverhalen. Het magazine verschijnt zes keer per jaar en is te koop
in Nederland en België. Elk nummer is gewijd aan een speciaal onderwerp en voor de
augustus/september-editie is dat dus de zeventigste verjaardag van Stephen King!
Wat kun je verwachten?
- Een speciale King-cover, getekend door de bekende
Nederlandse striptekenaar Erik Kriek
- Een exclusief interview met de cast van de nieuwe verfilming van It. SN reisde naar Los Angeles voor een gesprek
met de nieuwe Pennywise en de nieuwe ‘Losers’ club’!
- Een interview met Mick Garris, de regisseur van o.a. The
Stand, Quicksilver Highway, The Shining, Riding the Bullet
en Desperation.
- Een stuk over The making van de enige film die King zelf
ooit regisseerde: Maximum Overdrive
- Een essay van een Nederlandse schrijver over King.
- Nog veel meer!
Een abonnement op Schokkend Nieuws kost €25,- per jaar (zes nummers) en de
redactie verkoopt advertenties, maar het is in essentie een blad dat overleeft dankzij
het enthousiasme voor genrefilm van alle onbetaalde medewerkers.
Een speels en creatief magazine zoals je het zelden nog ziet en dat heel professioneel
in elkaar gestoken wordt.
Er waren zoveel ideeën voor de KING-special, dat de redactie er een extra KINGSIZE
nummer van wil maken (alleen al vanwege die woordspeling moet die er komen).
Om de extra druk- en verzendingskosten te kunnen dekken, zoeken we sponsoren.
Als we met z’n allen meer dan 500 euro ophalen, krijgt de Stephen King Fanclub
ook een paginagrote advertentie in het blad. Bovendien zetten we op die pagina
ook JOUW NAAM als jij met je donatie hebt meegeholpen. Leuk of niet?! Zo worden
we er beiden, maar vooral de fans van Stephen King in Nederland, beter van!
Maak een bedrag over op rekening NL08 KNAB 0725 0367 37 ten name van Stephen
King Fanclub onder vermelding van: Schokkend Nieuws Special.
ELK BEDRAG HELPT! Denk niet dat een klein bedrag geen zin heeft… alle beetjes
helpen. Halen we de 500 euro niet, dan maken we het weer mogelijk om je donatie terug te ontvangen. Doe je mee, en wil je je naam NIET genoemd hebben, mail
dan nadat je gedoneerd hebt ook even naar secretaris_sk07@stephenking.nl dat je dit
niet wilt. Dagelijks nieuws, recensies en abonnementen: www.schokkendnieuws.nl
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