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Twee boeken winacties!

10 dingen die we waarschijnlijk
niet gaan zien in de IT remake
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Deze maand werden we bedolven onder de filmtrailers van de nieuwe
films en series die gaan uitkomen: The Dark Tower, IT en de tv-serie The
Mist. Het is een mooie tijd om Kingfan te zijn, met al die nieuwe films die
uitkomen; we maakten een overzicht. Het wordt allemaal aardig spannend na de vakantieperiode, met ook een rijtje nieuwe boeken in het
verschiet. We hebben dan ook lekker veel nieuws te melden in deze Kings
Things.
En, zoals je hopelijk op onze facebookpagina al eerder meekreeg, gaan er
twee nieuwe boeken van King naar een andere uitgeverij dan zijn vaste
uitgever van de laatste jaren. In deze Kings Things meer informatie daarover. We vertaalden een artikel voor je over tien dingen die we waarschijnlijk niet terug gaan zien in de remake van IT en ook een uitgebreid
artikel over het in Amerika te verschijnen boek Gwendy’s Buttonbox:
Kings griezelige voorstel aan Richard Chizmar om samen een verhaal te
schrijven.
En ook hebben we weer nieuwe boek-, film-, en dollarbabyrecensies voor
je geschreven. Verder is er weer een nieuwe Luckey Quarter.
Kortom; we hebben weer een lekker dikke Kings Things voor je en wensen
je veel leesplezier!
Stephen King Fanclub Crew

KING
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Deze Kings Things is
verzonden naar 2352 fans
1633 fans
op
Hartelijk welkom allemaal!
Fanclub Sponsors

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.

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!

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!
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The Dark Tower
Er komt al prachtig artwork uit voor de film, maar hiernaast zie je de officiële poster. Er wordt ook getwitterd
tussen Roland en de man in zwart. Bekijk de TRAILER.
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Stephen King Forum Thunderclap
Zoals je hopelijk wel weet hebben we al jaren een online forum (http://forum.stephenking.nl). Er zijn inmiddels zo’n 320 gebruikers van het forum, die samen zo’n
36.500 berichtjes plaatsten over zo’n 1200 onderwerpen. Maar, we kunnen altijd nog nieuwe aanwas gebruiken!
Op het forum bediscussiëren onze leden alles wat met
Stephen King te maken heeft: de boeken, de films, zijn
schrijfkunst, zijn grote teen... En we bewonderen er
ook elkaars verzamelingen. Het grote voordeel is dat
het niet zo openbaar is als bijvoorbeeld Facebook, en
de berichtjes alleen gelezen kunnen worden door fans
die zich ook hebben ingeschreven. Daardoor is het net
een beetje meer privé.
Wij zijn razend benieuwd naar jouw collectie boeken
en/of films! Dit alles doen we op het forum in een gezellige 'fans onder elkaar'-sfeer.
Ook meepraten?
Registreer je dan om alle onderwerpen te zien, en
neem een kijkje op het forum!

Gerards Game
Mike Flanagan vertelde in dit interview meer over Gerald’s Game.
Wie het boek gelezen heeft, weet
dat het een van de meest moeilijke
boeken moet zijn om op het witte
doek te krijgen… ‘As a lifelong King
fan, I know how it feels to see an
adaptation go south, and I was determined from the start that the
film should honor his amazing novel. Adapting King is a difficult and
fragile thing – we’ve all seen what
happens when it goes wrong. As a
Constant Reader, I never wanted
Gerald’s Game to be in that
pile. I wanted him to love the
film, and I was elated when he did.’

Castle Rock
Men is begonnen met de
casting voor Castle Rock,
een tv-serie die tien afleveringen krijgt en gemaakt
wordt
door
o,a,
J.J.
Abrams, Ben Stephenson en
Liz Glotzer als executive
producer. Warner Bros.
Television is de studio, samen met Bad Robot Productions. Andre Holland
(hiernaast) zal Henry gaan
spelen, een advocaat gespecialiseerd in doodstraf
zaken, en met een unieke en gecompliceerde geschiedenis. Lees er hier meer over in Variety.
Zie ook in deze Kings Things het artikel over Gwendy’s
Buttonbox!
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Winnaars boeken van Kees Krick
We mochten een mooie stapel boeken weggeven, en dit
zijn de winnaars die het goede antwoord wisten op de
vraag over welk onderwerp Kees nog meer boeken
schrijft. Het goede antwoord is fotografie. We maken
wat extra mensen blij deze maand!
De set van de drie boeken Terraanse vertellingen, Kleurenblind en Time Out zijn gewonnen door:
1. Patricia Mooring uit Hoogvliet
2. Ruud van der Zijden uit Heeswijk-Dinther
De boeken Kleurenblind en Terraanse vertellingen geven
we aan:
1. Kitty van Ieperen uit Arkel
2. S.J. Arendz uit Beets
3. Helga Willemse uit Eersel
Het boek Terraanse Vertellingen is gewonnen door:
1. Vincent Voortwijs uit Zeist
2. Sebastiaan de Vries uit Bakhuizen
3. Karin Bisschops uit EIndhoven
4. Dimitri Dekens uit Houthalen-Helchteren

Win Young Adult boeken!
We hebben in deze Kings Things twee Young Adult boeken gerecenseerd: Necropolis III van Nico de Braeckeleer, Tom Vermeyen en Lotte Troonbeeckx en het boek
De Tweeling Mysteries/Waterschimmen van Nicolas Walker. Zou jij die graag winnen om aan een Young Adult te
geven (10-14 jaar)? Mail dan gelijk je adresgegevens
naar fanclub@StephenKing.nl en maak kans op een van
deze twee boeken (we maken graag twee mensen blij).
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King bij House of Books
Het antwoord van LS, en meer over House of Books.
Sleeping Beauties van Owen en Stephen King komt zoals
je hebt gelezen op onze facebookpagina OOK in Nederland uit. Op boekblad.nl staat het volgende bericht, bij
de vermelding dat House of Books Sleeping Beauties
gaat uitgeven:
'Daarnaast heeft The House of Books Stephen Kings volgende soloboek aangekocht. De bemiddeling met The
House of Books is gedaan door literair agent Paul Sebes.
Paul Sebes heeft bemiddeld namens Chris Lotts van The
Lotts Agency en Jenny Meyer van Jenny Meyer Literary
Agency in New York. Verdere details over de boeken en
de publicatiedata zullen in de toekomst bekendgemaakt
worden.
Geneviève Waldmann, directeur-uitgever van LuitinghSijthoff waar Kings boeken eerder verschenen, laat in
een schriftelijke reactie weten dat de backlist bij
Luitingh-Sijthoff blijft. ‘Luitingh-Sijthoff heeft bijna 40
jaar met veel enthousiasme, liefde én succes de boeken
van Stephen King uitgegeven. Wij zijn een van de weinige uitgevers ter wereld waar de auteur tot aan zijn 70e
is gebleven. Bert de Groot, de voormalige directeur van
Veen Bosch en Keuning, was een groot fan van King en
kocht zijn boeken in de jaren zeventig van de legendarische agent Ralph Vicinanza. Uiteraard hadden wij Sleeping Beauties graag willen uitgeven en we hebben zoals
altijd een stevig voorstel en plan neergelegd, maar de
gestelde eisen waren niet meer realistisch. Vervolgens
hebben we ons bod ingetrokken. We betreuren dat de
nieuwe titel niet bij ons verschijnt, maar verheugen ons
op de 70e verjaardag van King, de verfilming van Het
(It) en De Donkere Toren. Uiteraard liggen de backlistrechten van Kings schatkamer van 40 jaar nog steeds bij
Luitingh-Sijthoff.’
Sebes bood de titel aan een aantal uitgeverijen tegelijk
aan, The House of Books werd spekkoper. ‘We hebben
het gelezen en vonden het erg goed, ik als fan was
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gelijk verkocht. We hebben een plan van aanpak gemaakt, tijdens de London Book Fair met zijn Amerikaanse agent gesproken en daarna nog een paar keer contact
gehad. We zijn echt nader tot elkaar gekomen op de
inhoud.’
Essentieel in het plan was dat er behalve op de King-fan
specifiek op een bredere groep vrouwen wordt gemikt:
‘Dat kan met het thema van dit boek heel goed. Het
omslag spreekt vrouwen ook aan. We richten ons dus
niet alleen op de vaste fans van King, die het boek hoe
dan ook willen lezen, maar boren het vrouwelijke publiek aan, via kanalen die specifiek op vrouwen zijn
gericht.’ Hoe dat precies ingevuld gaat worden is nog
niet bekend, het plan moet in detail nog vorm krijgen.
Ook bij de lancering van het boek zal het vrouwelijke
aspect een rol gaan spelen. Het boek verschijnt wereldwijd synchroon op 26 september. Hoe hoog de eerste
oplage van de Nederlandse vertaling gaat worden is nog
niet vastgesteld. ‘We hebben de cijfers van vorige Kingvertalingen, die dienen als leidraad, maar we gaan niet
té hoog zitten en herdrukken desnoods liever.
Kruijer heeft met de agent van King een two book deal
gesloten, maar hoopt dat er meer van komt. Ook van
Owen King: ‘We willen graag langdurig samenwerken,
zodat we het oeuvre van deze auteurs binnen The House
of Books en Overamstel verder kunnen opbouwen. Stephen King heeft zijn sporen ruimschoots verdiend, maar
we willen het Nederlandse leespubliek ook kennis laten
maken met Owen King.’
We hebben inmiddels contact met uitgever The House
of Books en we hebben TOESTEMMING om ze ook voor
te mogen verkopen (dus dan krijgen we weer een percentage voor de fanclubkas van elke verkoop).
Dat is goed nieuws! We weten alleen op dit moment nog
niet wat de Nederlandse titel zal zijn, en ook is er nog
geen ISBN, prijs of cover bekend, maar het boek is pas
gepland voor september... zodra er meer bekend wordt,
laten we je het natuurlijk weten!
Wil je liever de Engelse versie? Kijk dan hier. Bekijk hier
een filmpje over de totstandkoming van het boek.
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Stephen King deed een angstaanjagend voorstel met
Gwendy's Button Box: schrijf een verhaal met mij
Zijn donkere nieuwe samenwerking met auteur Richard Chizmar ligt dinsdag (16 mei 2017) in de winkels.
(Twitter) Anthony Breznican@Breznican Gepubliceerd op 16 mei 2017

Cemetery Dance
Men moet nooit snoep aannemen van vreemden. Vooral niet als dat verpakt is in een container die wellicht apocalyptische krachten bevat.
In Gwendy’s Button Box, de nieuwe novelle van auteurs Stephen King en Richard Chizmar, is dat het uitgangspunt:
een jong meisje met overgewicht ontmoet een vreemde man met een zwarte bolhoed die een cadeau voor haar
heeft. Ze weet niet wat te doen met de knoppen en hendels op zijn aparte, merkwaardige houten kist, maar de
snoep die het uitdeelt brengt haar geluk dat veel verder gaat dan een korte suiker-rush. Het maakt haar sterker.
Meer zelfbewust. Mooier en moediger. Maar de knoppen... die hebben een veel donkerder doel. Dit is een geschenk, beladen met zowel verantwoordelijkheid als dreiging.
Dit is hoe Chizmar, de uitgever van Cemetery Dance magazine en zelf een gerenommeerde horrorauteur, zich voelde toen King hem uitnodigde om samen te werken aan het verhaal, dat dinsdag in de winkels ligt.
"We waren begin januari met elkaar aan het mailen en hij had het onder andere over een verhaal dat hij enige tijd
geleden was begonnen in de zomer, en dat hij gewoon niet kon afmaken," vertelt Chizmar aan Entertainment
Weekly. "Zoals ik vaak doe als hij het over een nieuw verhaal heeft, zeg ik altijd, ' Nou, stuur het naar me op als je
wilt. Ik zou het graag lezen.' Ik had niet verwacht dat er iets uit zou komen. Maar de volgende avond ontving ik een
bestand met de titel Gwendy, en in de e-mail viel te lezen: 'Doe ermee wat je wilt.' "
Wanneer Gwendy Petersen haar kistje ontvangt, krijgt ze in principe dezelfde aanwijzing. "Ik zal niet te veel verklappen, maar de knoppen beloven duisternis van de ultieme soort, en de twee hefbomen spugen traktaties uit die
je leven ten goede veranderen," zegt Chizmar.
In tegenstelling tot sommige auteurs waarvan de naam een merknaam is geworden, produceert King niet extra boeken met de hulp van veredelde spookschrijvers. Hij heeft voorheen samengewerkt aan de Talisman en het vervolg
Zwart Huis met Peter Straub en schreef de Red Sox liefdesbrief Faithful met schrijver Stewart O'Nan. Maar verder
zijn zijn boeken zijn boeken. Een andere uitzondering: hij en zijn zoon Owen King (auteur van Double Feature en
Intro to Alien Invasion) hebben samen de roman Sleeping Beauties, die in september uitkomt, geschreven.
Dus Kings voorstel om van Gwendy een teaminspanning te maken was een uiterst zeldzaam voorstel.
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Vervolg - Gwendy's Button Box
TERUGKEER NAAR CASTLE ROCK
Nadat Kings e-mail is aangekomen, leest Chizmar onmiddellijk Kings onvoltooide manuscript
van ongeveer 7000 woorden. Voordat ik bang kon worden schreef ik hem terug en zei: “Ik zou
graag eens proberen om het af te maken." "En op die basis zijn we verder gegaan."
Een van de meest ontmoedigende dingen van het verhaal was de locatie: Castle Rock, Maine.
Die kleine stad heeft een diepe resonantie bij elke King-fan, aangezien het de locatie is voor
veel van zijn vroege klassiekers: The Dead Zone, Cujo, The Body (dit werd de film Stand By
Me), en The Dark Half, samen met vele korte verhalen.
King zette een grafsteen in deze gemeenschap in 1990 met Needful Things, een roman over
een charismatische demagoog die de stedelingen tegen elkaar opstookt met beloften van vervlogen roem en zorgvuldig opgerakelde wrok: Maak Castle Rock weer groot.
Sinds die vlammenzee is de stad slechts kort en sporadisch verschenen in zijn werk, maar Gwendy’s Button Box
speelt zich volledig binnen haar grenzen af – met uitzondering van wanneer de doos krachten heeft die ver buiten
de stadsgrenzen reiken.
Chizmar geeft toe dat hij werd ontmoedigd door deze terugkeer naar het klassieke King-land. "Ik voelde een enorme verplichting om te proberen de plaats en het verhaal recht te doen. Het is heilige grond voor lezers van Stephen
King," zegt hij.
Chizmar voelde zich een beetje alsof hij op verboden terrein was, hoewel hij de auteur al jarenlang kent en bijzonder goed bekend is met zijn werk via zijn Stephen King Revisited project, waarin hij zijn complete bibliografie opnieuw las en becommentarieerde.
"Ik heb een weekend in een staat van milde angst doorgebracht, omdat ik wist wat ik had gedaan. Toen ik ging zitten op maandag, en toen ik een paar aantekeningen begon te schrijven was dat pure angst," zegt Chizmar. "Mijn
handen trilden. Toen gooide ik mijn notitieboek opzij, opende mijn laptop en begon gewoon te schrijven. Voordat
ik het wist, was ik in Castle Rock en de zenuwen waren verdwenen."

STAP VOOR STAP
Binnen drie dagen voegde hij 10.000 woorden toe. "Ik heb die naar Steve gestuurd. Hij voegde er een paar duizend
toe, stuurde het terug, en dat deden we totdat we klaar waren. "We speelden pingpong met e-mails”, zegt Chizmar. "Geen van ons vertelde de andere ooit waar we heen wilden gaan of waar we dachten dat het heen zou kunnen gaan. We lieten dat aan de andere schrijver over."
King was niet beschikbaar voor een interview en Chizmar zegt dat hij nog steeds niet zeker weet waar King nu op
blokkeerde. "Eerlijk gezegd, ik heb het hem niet gevraagd. Gedeeltelijk omdat ik niet teveel in zijn zaken wilde
duiken en zeggen: 'He, held van mij, best verkopende auteur aller tijden, waarom kon je dit niet afmaken?' "zegt
hij. "Ik was gewoon zo verbijsterd over het vooruitzicht om dit te doen, ik wilde helemaal niet terugkijken. Ik wilde
hem niet de kans geven om van gedachten te veranderen."
Ze deden precies een maand over de novelle. King heeft hem de email gezonden op 6 januari, en hij zond zijn laatste revisies op 6 februari van dit jaar. "Het is een reusachtige hoeveelheid vertrouwen, vooral voor hem. Het was
echt makkelijk voor mij om Stephen King te vertrouwen met mijn woorden," zegt Chizmar. "Aan de andere kant was
het behoorlijk bijzonder en prachtig om het respect te zien dat hij gaf aan de woorden die ik op papier zette."
Naast Castle Rock is er een andere iconische aanwezigheid in Gwendy’s Button Box. De mysterieuze man in de bolhoed, die naar het jonge meisje kijkt als ze elke dag de kronkelende metalen "zelfmoordtrappen"
van Castle View Park op sprint, heet Richard Farris.
Dat zal niet veel voor nieuwkomers betekenen, maar de initialen RF betekenen meestal iemand die
dichter bij de anti-Christ staat dan bij de Goed Humeur Man. Is dit weer een andere manifestatie
van Randall Flagg, de demonische figuur uit The Stand en The Dark Tower?
Chizmar biedt alleen een aarzelend, "Misssschiennn," alvorens toe te voegen: "hij is zeker mysterieus, en het is echt duidelijk dat er meer is aan hem is dan je op het eerste gezicht denkt."

HET GESCHENK DAT MAAR BLIJFT NEMEN
Wat hij aanbiedt aan Gwendy is niet zozeer een geschenk, maar een test. De kleine chocolade lekkernijen die de
kist voortbrengt zijn verslavend, en ze beginnen haar – letterlijk – om te vormen ten goede. Maar daarmee komt
ook de verleiding om de andere krachten van het kistje te verkennen.
"Gezien de wereld waar wij nu in leven, en ons leiderschap, denk ik dat Gwendy heel veel emotionele lagen bevat,
en elk karakter is een microkosmos van waar we nu zijn en waar we toe in staat zijn, zowel goed als slecht," zegt
Chizmar.
Alles wat Gwendy wil is dat mensen stoppen met haar uitlachen, maar dat is ook een pad naar duisternis. Wanneer
mensen gewond raken, willen zij wraak. Maar is dat wie ze echt is?
Heeft de man in de bolhoed zich misrekend – of is ze precies de hoeder die hij nodig heeft, één die er net zo voorzichtig mee is als Chizmar met Kings idee voor een verhaal?
"Ik denk dat ze een mooi karakter is, met een groot hart, die denk ik beter met die doos omgaat dan de meesten
van ons zouden hebben gedaan," zegt Chizmar. "Inclusief ikzelf."
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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

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 (de al
eerder uitgegeven):
Dr. Sleep 9789021015859
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1 augustus

Boek

Filmeditie ‘IT’ (Het). paperback |
ISBN 9789024577552
12.50 voor 1162 blz.
De film It zal wereldwijd 7 september 2017 in première gaan.

september

Boek

Vertaling van Sleeping Beauties,
Stephen King en Owen King door
House of Books. Omslag en andere
informatie nog onbekend.
Later ook via onze fanclub winkel
vooruit te bestellen!
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E-BOOKS
Er is weer een hele rits E-books van King verschenen bij LS:
9789024575992 King * 4 seizoenen
9789024576043 King * Cujo
9789024575299 King * Dodelijk dilemma
9789024575428 King * De duistere kant
9789024575954 King * Ogen van vuur
9789024575961 King * Misery
9789024575978 King * Schemerwereld
9789024575985 King * De storm van de eeuw - filmeditie
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Win boeken van Anthonie Holslag
lijk wil ik hem niets vragen; misschien te bang om het
beeld dat ik van hem heb te vertroebelen. Anderzijds
ben ik als schrijver wel benieuwd naar zijn schrijfproces, maar daar heeft hij al een boek over geschreven.

We mogen twee exemplaren van het nieuwste boek van
Anthonie Holslag ‘Toevluchtsoord’ weggeven deze
maand.
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…

Waarom moeten we als Kingfan jouw boek lezen?
“Moeten” vind ik een sterk woord. Ik zou het leuk vinden dat fans het doen omdat ze een Anthonie Holslag
verhaal willen lezen. Dat zijn verhalen die tot een bepaalde hoogte te vergelijken zijn met King – ook ik duik
in de psyche van mijn personages en ook ik (nog meer
dan de Verenigd Koninkrijk variant van griezel) heb een
sterk psychologische component in mijn verhalen die de
Amerikaanse literatuur definieert. Mijn verhalen zijn
uiterst gelaagd en hebben veelal plotveranderingen,
waarvan schaduwen in het begin al aanwezig zijn. (Wat
ik hiermee bedoel is dat mijn plotveranderingen niet de
grens van de logica tarten of zo plotseling uit de hoek
komen dat ze los van het verhaal lijken te staan.)
Wat moeten we absoluut over/van jou weten?
Ik heb werkelijk geen idee. Dat mijn verhalen goed beoordeeld en gerecenseerd worden? Dat ze over universele thema’s gaan? En dat mijn palet (ik schrijf ook wetenschappelijke artikelen, poëzie, literatuur) groot is,
wat mijn werk versterkt. Ik ben niet de typische genre
schrijver.

Wat was het eerste King boek dat je zelf las?
Het boek Dodenwake. Ik was veertien.
Wat is je favoriete Stephen King boek geworden, en
waarom?
Ik heb er een paar. Dodenwake, Het (vele malen gelezen), De gloed (hoewel ik de Engelse titel beter vind),
De mist, Misery. Ik ben in die zin eigenlijk een medefan. De reden is omdat deze boeken niet alleen goed
geschreven zijn, maar ook structureel goed in elkaar
steken. En daarmee bedoel ik dat de personages, spanningsbogen, proza, metaforen, motieven en thema’s
doordacht samenkomen. In deze verhalen werkt hij op
de psyche van de mens en geeft hij de duistere kant van
deze psyche uiterst goed weer.
Welk boek van King vond je niet om door te komen?
Ik had wat meer moeite met “Dromenvanger”. Het was
een boek waar de spanningsboog soms hoeken nam en
vaart nam waardoor plotgaten ontstonden. Achteraf
gezien denk ik dat dit boek zijn pijn van het ongeluk dat
hij destijds heeft gehad, in hoge mate symboliseert.
Door welk Kingverhaal werd je geïnspireerd?
Zonder meer Het en Dodenwake.
Wat zou je aan King willen vragen?
Het klinkt vreemd omdat ik mede-fan ben, maar eigenPagina 10

Winnen
Wat moet je doen? Heel simpel: geef antwoord op de
volgende vraag!
Het boek Toevluchtsoord (een recensie van de fanclub
volgt binnenkort) is door andere recensieschrijvers vergeleken met een boek van Stephen King. Welk boek?
Stuur voor 20 juni a.s. een email naar:
fanclub@stephenking.nl.
Zet in het onderwerp ANTHONIE en in de mail zelf je
adresgegevens en natuurlijk ook het antwoord op de
vraag!

1 april! Kikker in je bil!
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NIEUWE PRIJSVRAAG
Oplossing prijsvraag mei
Vorige maand moest je het ontbrekende woord invullen. Dat was niet zo moeilijk…
1. De eerlijke vinder
2. Het teken van drie
3. Vlucht naar de top
4. De duistere kant
5. Bezeten stad
6. Ik weet wat je wilt
7. Ogen van vuur
8. Aardedonker zonder sterren
9. Alles is eventueel
10. Lisey’s verhaal
We maken dit keer gewoon eens TWEE mensen blij, gewoon omdat het kan!
De goede antwoorden kwamen van: Alexandra Honings uit Alkmaar en Koos Dolderman uit Bleiswijk. Het
gekozen boek gaat snel naar jullie onderweg!

Prijsvraag juni
Verknipt...
We hebben twee kleine stukjes uit twee verschillende
boeken van Stephen King geknipt (niet echt natuurlijk,
want dat is zonde van het mooie boek), en het is aan jou
om te weten welke titels we hier zoeken.
Stuur de titels die het volgens jou
zijn vóór 20 juni 2017 naar
fanclub@stephenking.nl.
Zet in de omschrijvingsregel
“prijsvraag juni”.
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. Onder de Radar van Lee Child (leesexemplaar)
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Mr Mercedes
Je kunt de verfilming en nieuws nu makkelijk volgen op
de facebookpagina van Mr. Mercedes.

Children of the
Corn: Runaway
Er is een officiële synopsis voor
deze film, die gelijk op DVD
uitgegeven zal worden, later dit
jaar. Ik weet niet zeker of we
daarop zitten te wachten, maar
deze film volgt de jonge, zwangere Ruth, die weet te ontsnappen uit een sekte die kleine
kinderen vermoord in een klein
stadje. Ze weet lange tijd anoniem te leven, in een
poging om haar zoon de horror te besparen die ze zelf
als kind doormaakte. Uiteindelijk komt ze terecht in
een klein stadje in Oklahoma, maar iets volgt haar. Ze
moet het kwaad confronteren, of haar kind verliezen…

Prachtige art
De art op onze voorpagina deze keer,
hebben we gevonden op een website
die allerlei art verkoopt. Origineel
werk, maar ook als (betaalbare) posters. In veel verschillende stijlen maar
allemaal met King-figuren. Kijk bij The
Unending Fury voor enkele juweeltjes!

Nieuwe Joe Hill
Voor zover we weten nog geen
Nederlandse uitgever die Joe Hills
boeken gaat uitgeven, maar in de
USA gaat het gewoon door… Dit
boek komt in oktober a.s. en je
kunt hier vast een stukje lezen.

Under the Dome
Er komt een complete serie
DVD van Under the Dome uit in juni a.s. Voor 70
euro is die helemaal voor jou... (Blu-ray 76,99 of
op Amazon $28,89).

Remake Firestarter
Er is een remake aangekondigd van Firestarter…
Akiva Goldsman zal het script schrijven en regisseren.
Lees hier meer.
Pagina 12
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Kingfilms en series in de maak
Het is een mooie tijd om Stephen King fan te zijn… er
zijn zoveel films in de maak dat je het overzicht een
beetje zou kunnen kwijtraken… En voila! Dan maken we
een overzicht :)
1922
Netflix, die ook Gerald’s Game al verfilmden, heeft een
volgend project opgepakt: 1922. Het verhaal komt uit
Aardedonker, zonder sterren en er is nog geen datum
bekend wanneer de film klaar zou zijn. Er zijn al wel
hoofdrolspelers gevonden: Thomas Jane en Molly Parker. Voor Jane is dit trouwens de derde film die met
King te maken heeft: eerder speelde hij in Dreamcatcher en The Mist. Ook Dylan Schmid, Kaitlyn Bernard,
Brian d’Árcy James en Neal McDonough zullen in 1922
spelen. Het script wordt geschreven door Zak Hilditch.
1922 was genomineerd voor de 2011 British Fantasy
Award for Best Novella.
AYANA
Een van King’s wonderlijke verhalen is Ayana. The
Green Mile is ook een mooi voorbeeld. In Ayana gaat
een man dood aan kanker, maar hij ontmoet een mysterieus blind meisje dat hem op de wang kust… en de rest
kun je wel raden. NBC wil er een tv-show van maken. Er
is nog geen cast bekend, maar Chris Sparling schrijft de
pilot, en producers zijn Ben Haber en Jordan Kerner.

The Breathing Method
Veel fans kennen het verhaal De Ademhalingsmethode
wel, een van Kings eerdere werken. Een zwangere
vrouw wil zo graag bevallen van haar kind dat zelfs nadat ze is onthoofd in een eng auto-ongeluk ze blijft persen. Dat verhaal wordt tenminste verteld in een mannenclub, die in meerdere verhalen van King voorkomt,
zoals ook in De man die geen hand wilde geven. Door dit
gegeven zou er een serie films gemaakt kunnen worden
van meerdere korte verhalen. Vooralsnog wil Jason
Blum er een featurefilm van maken, maar hij moet nog
van alles hiervoor regelen bij Universal. Regisseur zou
Scot Derrickson worden.
Castle Rock
JJ Abrams team Bad Robot gaat samenwerken met Warner Bros. TV om Castle Rock te produceren voor Hulu.
Die combinatie werkte al eerder erg goed bij het maken
van 11/22/63. Kingfans herkennen Castle Rock natuurlijk uit verschillende verhalen. Sam Shaw en Dusty Thomason schrijven voor deze serie, maar verder is er nog
niet veel bekend op dit moment. Teaser.
Children of the Corn
Dit korte verhaal is al dijkwijls verfilmd en te lezen in
het boek Satanskinderen. Warner Bros. vindt het nodig
om een tiende film te maken en heeft Jon Bokenkamp
(van de Blacklist) aan het scriptschrijven gezet en Darren Lynn Bousman als regisseur aangesteld.
Pagina 13

Creepshow 4
Als eerbetoon aan classic horrorcomic maakten King en
George A. Romero een meesterlijke eerste verfilming,
die nog steeds als een van de beste in het genre overeind staat. Warner Bros. heeft interesse om een vervolg
te maken.
The Dark Tower—4 augustus a.s.
Er is al veel over geschreven, maar dit jaar komt eindelijk de eerste verfilming van The Dark Tower. Met Idris
Elba als Roland Deschain en Matthew McConaughey als
Randall Flagg. Sony Pictures en Media Rights Capital
durfden de stap te maken.
Doctor Sleep
Akiva Goldman zou bezig zijn met Doctor Sleep, het
vervolg op The Shining. King zelf is producent, maar
verder is er nog niet veel bekend gemaakt.
Drunken Fireworks
James Franco zal in dit verhaal
acteren en het waarschijnlijk ook
regisseren. Het script is geschreven door Matt Rager en er zijn al
diverse
producenten
bekend,
waaronder Rabbit Bandini Productions en Rubicon Entertainment.
Firestarter
Nog een remake, aangezien het
origineel met Drew Barrymore uit 1984 komt. Universal
en Dino De Laurentiis Co. zullen deze remake gaan maken en Mark L. Smith schrijft het script. Ze willen de
film meer diepte geven dan het origineel en ook franchise ontwikkelen.
Geralds Game (binnenkort)
Het kinky bondageverhaal is verfilmd voor Netflix en het
is wachten op het verschijnen ervan. Mike Flanigan regisseerde en schreef samen met Jeff Howard het script,
en Carla Gugino en Brue Greenwood produceren.
Grand Central
Een kort verhaal (The New York Times at special bargain
rates) dat we kennen uit Na Zonsondergang, gaat over
een weduwe die een telefoontje ontvangt van haar dode echtgenoot, die twee tragedies voorspelt die haar
leven zullen veranderen. ABC ontwikkelt, maar meer
weten we niet.
Harten in Atlantis
Johannes Roberts regisseert het script dat is geschreven
door Ernest Riera. Niet verwarren met de verfilming uit
2001 met Anthony Hopkins: die film adapteerde de verhalen Low Men in Yellow Coats en Heavenly Shades of
Night are falling. Deze nieuwe film gaat over het Vietnam-verhaal dat in het boek staat. King zou zelf akkoord hebben gegeven, maar het is niet duidelijk of hij
er verder bij betrokken zal zijn.
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In the Tall Grass
Inderdaad, het verhaal dat King samen schreef met zoon
Joe Hill. Regisseur Vincenzo Natali is ermee aan de slag.
IT — 8 september
De film van regisseur Andy Muschietti en scriptschrijver
Gary Dauberman ziet het levenslicht, met Bill Skarsgard
als Pennywise.
The Jaunt
Het verhaal over een teleportatie die verkeerd gaat (uit
Duistere krachten) is opgepakt door Brad Pitts bedrijf
Plan B. Andy en Barbara Muschietti zijn bij het project
betrokken, maar verder nieuws is nog niet bekend.
Joyland
We weten alleen dat Tate Taylor regisseert en het
script schrijft, en Wyolah Films zal produceren.
Lisey’s Story
Josh Boone schrijft het script en regisseert, maar het
zou in 2015 klaar zijn. Maar Boone heeft het wat te druk
met Revival en The Stand…
The Long Walk
Frank Darabont
heeft de rechten
en wil er een low
-budget film van
maken.
Kings
eerste novel als
Richard
Bachman, hier wel
bekend als de
Marathon.

Mr. Mercedes (2018)
David E. Kelley en Jack Bender maken er een tv-serie
van. Brendan Gleeson speelt de rol van Bill Hodges.
Aton Yelchin zou de Mercedeskiller spelen, maar door
zijn overlijden is men uitgeweken naar Harry Treadaway.
The Mist (binnenkort)
Spike laat The Mist verfilmen als tv-serie. Geschreven
door Christian Torpe en een samenwerking van Winstein
Compay en Dimension Films. De trailers staan al online,
de serie zal binnenkort op Spike van start gaan.
My Pretty Pony
Tobin Bell en Noah Jupe spelen hoofdrollen in de film,
die geregisseerd word door Luke Jaden en geproduceerd
door Josh Boone. Het verhaal uit Nachtmerries en
Droomlandschappen is al eens verfilmd als Dollarbaby.
Het is de bedoeling dat ze deze lente van start gaan
met filmen.
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The Overlook Hotel
Wie kent The Shining niet inmiddels… en het hotel
waarin het zich afspeelt. Glen Mazzara schrijft deze
prequel voor Warner Bros. en Mytholoty Entertainment.
Mark Romanek zal regisseren.
Pet Sematary
Regisseur Juan Carlos Fresnadillo maakt een film van
het script van Jeff Buhler. Het is niet helemaal duidelijk hoe ver men hiermee is, maar producenten Lorenzo
Di Bonaventura en Mark Vahradian zijn aan boord.
Revival
Een van de Stephen King projecten van Josh Boone, met
King en Michael De Luca als producenten. Universal
heeft de rechten. Samuel L. Jackson zou een rol krijgen
en ook Russel Crow zou betrokken zijn.
Rose Madder
Bij ons ook bekend als het boek Rosie. Naomi Sheridan
zou met het script bezig zijn, verder niets bekend.
The Shop
The Shop (Firestarter) zou hun eigen tv-serie krijgen op
TNT, maar het wil nog niet echt van de grond komen.
Robbie Thompson schrijft, en produceert samen met
James Middleton en Jaime Paglia.

Sleeping Beauties
Het boek is nog niet verschenen (september pas) maar
het is al geopteerd voor televisie. De serie wordt geproduceerd door Michael Sugar en Ashley Zalta van Netflix.
The Stand
Nog een remake, en weer een van Josh Boones projecten. Nat Wolff zou een rol hebben in de film. Het is
nog niet helemaal duidelijk of het een featurefilm gaat
worden of een serie.
The Talisman
Een fanfavoriet die nog maar niet van de grond wil komen. Steven Spielberg was ooit betrokken, maar nu
probeert Frank Marshall van dit verhaal een featurefilm
te maken.
The Ten O’Çlock People
Tom Holland regisseert en schrijft het script, en Jay
Baruchel en Jolie Browen spelen hoofdrollen. King zelf,
en Kathy Bates zouden een cameo hebben. Maar de film
was gepland voor 2015 en er is daarna geen nieuws
meer van vernomen.
The Things They Left Behind
Greg Berlanti en Seth Grahame-Smith werken aan de
pilot voor deze nieuwe serie (losjes gebaseerd op het
King-verhaal) die bij CBS zal uitkomen. Het verhaal
staat in Na Zonsondergang.
Verder staan er nog wat korte verhalen-titels op de
lijst, waar nog weinig van bekend is. Het zouden bijvoorbeeld ook Dollarbaby’s kunnen zijn. (Kijk gerust op
IMDB)
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vertaald door Peter

door James Swift | 21 april 2017
Het internet staat helemaal op z’n kop vanwege de aanstaande nieuwe verfilming van IT en met goede redenen. Wat we hebben gezien
van de film tot nu toe ziet er zeer veelbelovend uit, vooral omdat het
geen kopie lijkt te zijn van de geliefde tv-miniserie uit 1990. Hoewel
het een beetje ver gezocht is om te zeggen dat de aankomende film
dichter bij het boek lijkt te liggen (esthetisch gezien ziet het er bijvoorbeeld uit alsof de delen van de kindertijd van de nieuwere IT
plaatsvinden in de jaren 1980 in plaats van in de jaren 50) zijn er
zeker genoeg raakvlakken met de originele Stephen King-roman uit
1986 in de trailer om de fans in een staat van opwinding te krijgen.
Het is waarschijnlijk veilig om te veronderstellen dat de aanstaande
film heel veel elementen van haar literaire bronmateriaal niet gaat
laten zien. Eerlijk gezegd, er zijn sommige delen van het boek die
gewoon te verouderd of politiek incorrect zijn, terwijl andere passages te gewelddadig of seksueel expliciet zijn – en aangezien het
meestal kinderen zijn die als slachtoffers en daders worden neergezet, zou de MPAA (Motion Picture Association of America) zeker stevige bewerkingen van de film eisen om te voorkomen dat deze een NC-17 rating (No Children Under 17 Admitted) krijgt. Als je nog nooit Stephen King-roman gelezen hebt, wees gewaarschuwd, er komen een HELEBOEL spoilers hieronder. Maar aangezien alle scènes die hieronder worden beschreven, waarschijnlijk niet in de aanstaande film worden opgenomen is het misschien technisch
gesproken geen spoiler voor de nieuwe film? Hoe dan ook, lezers worden aangemoedigd om met de nodige voorzichtigheid verder te lezen…
1) Ben die bespot wordt vanwege zijn gewicht
In het boek werd Ben genadeloos bespot om zijn overgewicht – niet alleen
door de pestkoppen op school, maar zelfs door zijn eigen vrienden, die hem
"Haystacks" noemden als een indirecte hint naar een professioneel worstelaar
met morbide obesitas. Gezien de hedendaagse lichaam-positiviteits beweging,
kunnen de filmmakers er waarschijnlijk niet onderuit om de onophoudelijke
spot over de omvang van dit figuur in de roman te reduceren – en het is bijna
gegarandeerd dat ze de scène weglaten waarin Ben uitlegt hoe seksueel gemolesteerd worden door een gymleraar zijn motivatie voor het afvallen was.
2) De homofobe moorden-plot
Eén van de eerste gebeurtenissen in het boek die aangeeft dat Pennywise
weer in actie is, gaat over een groep tieners in de huidige tijd (toen het plaatsvond, 1985) die een homoseksuele
man aanvallen en blijkbaar doden, die een fatale verwonding van de killerclown in dezelfde aanval kan hebben
opgelopen. Hoewel dit een geweldige manier zou zijn om het tweede deel van deze tweedelige IT mee te beginnen, zal het waarschijnlijk geschrapt worden omdat het te lang is, over onbelangrijke personages gaat die nooit
meer in het verhaal verschijnen en omdat het te veel homofobe laster bevat om de negatieve publiciteit van prohomo-groepen te pareren.
3) Kinderen die roken en wapens dragen
Oh, wat zijn de tijden veranderd. In de jaren 50 zou het idee dat kinderen in de vijfde klas op kankerstokken zuigen en hun vaders pistool
stelen voor gekke avonturen niet zoveel gedoe hebben veroorzaakt
(evenmin als in de jaren 80, zoals duidelijk is door al het gespeel met
pistolen en tabak door minderjarigen in een andere Stephen Kingverfilming, zoals Stand by Me). In de hedendaagse wereld, echter, is het
idee dat zelfs verzonnen kinderen genieten van sigaretten en rondlopen
in de stad met vuurwapens – ja, zelfs als ze van plan zijn deze te gebruiken tegen demonische monsters in plaats van mensen – gewoon te
controversieel, en het is vrij zeker dat we in de komende film geen kinderen ook maar iets zullen zien roken en schieten.
4) Wijze levenslessen van een reuzenschildpad
Zeggen dat het einde van de roman een beetje als een “trip” voelt, is
een understatement. Als de kinderen in Kings boek in de riolen strijd
voeren tegen IT in zijn "ware" vorm, krijgen ze een beetje begeleiding
van een reusachtige, hemelse schildpad, waarvan wordt gezegd dat hij hele sterrenstelsels heeft als teennagels.
Om eerlijk te zijn, doet King een goede poging om uit te leggen hoe de schildpad een soort van kosmologisch tegenwicht is voor de IT-dreiging, maar wat werkt op papier zou waarschijnlijk niet werken in IMAX-vorm. Het is de ultieme strijd in de film, de kinderen worden geconfronteerd met een zekere dood en vlak voordat ze gedood worden,
worden ze gered door een enorme CGI schildpad die praat als een surfer die high is? Ja, het hedendaagse publiek
zou helemaal niet lachen als dit op het scherm verscheen...
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5) De onzedelijke bedoelingen van de Melaatse
In de veronderstelling dat u de filmtrailer ongeveer vier miljoen keer hebt bekeken in slow motion, bent u er waarschijnlijk goed van op de hoogte dat de beruchte "melaatse" uit de roman inderdaad zijn opwachting lijkt te maken
in de aanstaande film. Zijn tekst zal echter vrijwel zeker worden gewijzigd. Immers, verwacht iedereen echt dat de
MPAA gewoon weer de andere kant op zal kijken, wanneer een zwerver met syfilis een 10-jarige probeert te verleiden tot een gruwelijke seksdaad? Bovendien is het waarschijnlijk een veilige weddenschap dat meer gewaagde uitspraken van Pennywise op de vloer van de snijruimte zullen belanden - vooral die bijzonder vervelende verwijzingen naar zieke pijpbeurten.
6) De korte verschijningen van monsters uit de Universal Studio’s
Door de hele roman heen, neemt IT de vorm van verschillende iconische filmmonsters aan, variërend van het Monster van Frankenstein
en Het monster van de Amazone tot aan de weerwolf uit I Was a
Teenage Werewolf (zie foto) en zelfs het gelijknamige monster uit
The Crawling Eye. De kans is groot dat we IT niet verkleed zullen zien
als andere beroemde Hollywood wezens in de nieuwe film om verschillende redenen - de minste waarvan auteursrechtelijke aanklachten van andere filmstudio zouden zijn. Om te beginnen, kan iemand
uitleggen waarom een kind uit de jaren 80 doodsbang zou zijn voor
monsters uit de B-films uit de jaren 50, laat staan dat het überhaupt
weet dat die films bestaan? Van de andere kant wordt de nieuwe IT
geproduceerd door Warner Bros. wat betekent (heel erg hard duimen)
dat er geen juridische redenen zijn waarom Pennywise niet in plaats
daarvan de vorm van Freddy Krueger of Godzilla mag aannemen…
7) De zoektocht naar Paaseieren
In de roman leren de lezers dat IT verschijnt in cycli van 27 jaar, waarbij elke moordpartij wordt afgesloten door
een grote ramp met een massa doden. Een "cyclus" eindigt bijvoorbeeld met een overstroming en een andere eindigt met een discotheek die op mysterieuze wijze in brand vliegt. Nou, vrij vroeg in het boek leren we over een
ander Pennywise “grap – één waarbij meer dan 80 kinderen in stukken worden geblazen wanneer een ijzerfabriek
ontploft tijdens de jaarlijkse paaseieren-zoektocht in Derry. En aangezien de nieuwe film wordt gefinancierd door
Warner Bros., is het denk ik redelijk zeker om te concluderen dan de mensen die ons Harry Potter en de Lego-films
gaven, niet van plan zijn om scènes toe te staan van verbrande eersteklassers wiens ingewanden door de bomen vliegen.
8) Patrick Hockstetters eigenaardige gedrag
De pester die de meeste aandacht krijgt in IT is Henry Bowers. Terwijl
King hem afschildert als een in- en in slecht jongetje, komt hij zelfs niet
in de buurt van het meest verknipte lid van zijn eigen groep - die eer
gaat naar ene Patrick Hockstetter, een jonge sociopaat wiens favoriete
naschoolse activiteit bestaat uit het opsluiten van huisdieren in koelkasten op de vuilstort en dan masturberen tot zij een langzame dood sterven. U kent dat deel in het boek waar Patrick zijn eigen scheten in
brand steekt, probeert om Henry af te trekken en vervolgens levend
opgegeten wordt door vliegende bloedzuigers? Ja, iets zegt me dat we
dat niet gaan zien in de komende film...
9) Al dat onverschillige racisme
Aangezien IT werd gesitueerd in de jaren 50 en één van de belangrijkste
personages een Afro-Amerikaanse jongen was, is het redelijk – helaas –
voor Mike Hanlon om een HELEBOEL rassendiscriminatie te ervaren in het
hele boek. Aangezien de nieuwere IT zich afspeelt in de jaren 80- en culturele mores geëvolueerd zijn tot het punt
dat racisme wordt beschouwd als een groter sociaal taboe dan zelfs kindermoord – lijkt het niet meer dan logisch
dat we Richie niet zijn "hilarische" minstreelshow zullen zien opvoeren of Pennywise herhaaldelijk met "het nwoord" horen verwijzen naar Mike in de nieuwe film.
10) DIE scene in het riool
Dit zou vanzelfsprekend moeten zijn voor iedereen
die het boek heeft gelezen, maar voor degenen onder u die zich nooit door alle 1.000 pagina’s of zo
geploegd heeft, zet u schrap.
Nadat de kinderen IT "doden", verdwalen ze in de
riolen onder Derry. Omdat ze onmogelijk kunnen
weten waar ze heen gaan, stelt Beverly een nogal
onorthodoxe manier voor om de tijd door te brengen; ze kleedt zich uit en eist dat alle jongens om de
beurt seks met haar hebben. Bedenk dat deze personages in het hele boek expliciet worden aangeduid
als leerlingen op middelbare schoolleeftijd. Wat betekent dat als de filmmakers deze scène in de film
opnemen, er een vrij goede kans is dat ze beschuldigd kunnen worden van seksuele misdrijven, de film
zelf eventueel in beslag genomen kan worden door
de autoriteiten als illegale pornografie en het publiek waarschijnlijk massaal in opstand zou komen,
als ze al niet rellen gaan organiseren in theaters in
heel Amerika. Volgens Grote Steve zelf moest de
scène symbolisch de link tussen volwassenheid en
kindertijd weergeven, maar veel geluk met dat excuus wanneer de politie bij u binnenvalt om uw harde schijf in
beslag te nemen – en vooral wanneer u probeert om een budget van 68 miljoen dollar te rechtvaardigen en studio
financiering te regelen voor de vervolgfilm.
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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!

uitverkocht

uitverkocht

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.

uitverkocht

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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Hoe lang ben je al King-fan, Vincent en hoe komt dat zo?
Vanaf augustus 2011 ben ik ‘serieus’ fan geworden. Ik bestelde destijds het boek
‘It’; de Nederlandse vertaling. Het was de versie met meer dan duizend pagina’s.
Op dat moment was ik nog niet een echte lezer en heb mij in drie weken door het boek heen
geworsteld. Mijn moeder had mij overigens vreselijk bang gemaakt voor de film met Tim Curry.
Ik heb de film gezien en het boek gelezen. Ik vind het boek nog altijd beter. Daarna was ik niet
te stoppen en begon met verzamelen van Kings boeken. Het werd bijna een verslaving. Ik heb
vanaf dat jaar meerdere romans gelezen in verschillende genres maar geen schrijver heeft mij zo
weten te boeien en pakken als Stephen King.
Werk: derdejaars student Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
Leeftijd: 27 jaar Woonplaats: Zeist
Wat is je favoriete boek en waarom?
Mijn favoriete boek is ‘Bag of Bones.’ King heeft bepaalde boeken die naar mijn idee echt eng
zijn. Denk aan; It, Dreamcatcher, Night Shift en Nightmares & Dreamscapes. Maar ik ben ook op
zoek naar emotie en diepgang in verhalen. Voor mij is ‘Bag of Bones’ het verhaal van King dat
mij niet alleen de stuipen op het lijf jaagt maar mij ook raakt en een diepere betekenis heeft.
Het is ook één van zijn boeken die vlot leest. King-lezers zullen wellicht herkennen dat hij verhalen heeft die lezen alsof je je favoriete gerecht aan het eten bent maar ook die aanvoelen alsof
je op een veter kauwt.

Vincent

Voortwijs
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!
Vincent krijgt het kleine
boekje Bazaar van Boze
dromen en wat fanclubmerchandise toegestuurd.

Wat is je favoriete film en waarom?
Ik ben eerlijk gezegd niet een groot fan van de verfilmingen van King. Naar mijn idee pakken
regisseurs vaak niet mijn beeld of de essentie van het boek. Ik heb dat bijvoorbeeld héél sterk
met The Shining van Stanley Kubrick. Ik vond het boek beangstigend. Het kwam echt tot leven
tijdens het lezen. De film was voor mij vrij koud en kon niet in de buurt komen van het warme
gevoel waar King over schrijft. De enige film die naar mijn idee wél enigszins Kings visie kon vertolken was ‘It’ met Tim Curry. Ik kijk dan ook uit naar de nieuwe versie!
Verzamel je de boeken of films van Stephen King en hoeveel heb je er in je verzameling?
Jazeker… zie de foto van mijn kast.
Welk boek of film ontbreekt nog in je verzameling?
De enige boeken die mij nog ontbreken van Stephen King zijn: Wisseling van de Wacht, De Bazaar
van Boze Dromen en De Wind door het Sleutelgat.
Welke andere schrijvers lees je wel eens?
Ik lees ook graag boeken van Michael Crichton, Thomas Olde Heuvelt, Joe Hill, Anne Rice, Dan
Brown, Mario Puzo, Steve Alten, Guillermo del Toro & Chuck Hogan, Adrian Stone en Lee Child.
Hoe ben je met de fanclub in aanraking gekomen en heb je nog tips?
Ik was gretig aan het zoeken op het internet naar manieren om meer boeken van Stephen King te
verkrijgen. Daarnaast was ik ook op zoek naar media die in de gaten hielden wat King aan het
doen was. Ik stuitte toen op de website van de fanclub en zag dat je lid kon worden. Niet lang
daarna ben ik lid geworden. Ik wil de fanclub bij deze bedanken. Het is een manier om bij te
blijven met hetgeen King aan het doen is en een manier om uiting te geven aan mijn liefde voor
zijn verhalen.
Wat zou je graag eens zien gebeuren t.a.v. Stephen King en/of de Fanclub?
Ik ben nog niet aanwezig geweest op de fanclub dag omdat het op mijn verjaardag viel. Dat
maakt dat ik het lastig vind om aan te geven wat ik graag zie gebeuren. Mijn streven is om ooit
wél een keer te komen want zover ik van de reacties en foto’s zie ziet het er leuk uit.
Wat zou je aan Stephen
King willen vragen?
Ik heb op YouTube veel
interviews, documentaires en lezingen gezien
waarin Stephen King tot
op het bot bevraagd
lijkt te worden. Ik heb
het idee dat de man
inmiddels antwoorden
kan dromen voordat de
vragen ook maar gesteld
worden. Dat maakt dat
ik hem zou vragen wat
hij eet en drinkt bij het
ontbijt.
Heb je nog tips of suggesties?
Geen. Hartelijk dank
voor de uitnodiging voor
LQ!
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Martine liet zich inspireren door het boek Duma Key
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Dodenwereld III
Necrotopia
Auteur:
Lotte Troonbeeckx
Tom Vermeyen
Nico De Braeckeleer
Uitgever:
Kramat Young Adults
Jaar van uitgifte:
2017
Aantal pagina’s:
226
ISBN:
97894624206565
Link/urls:
Uitgever
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Dodenwereld III—Necrotopia
Eerder al schreven we over Dodenwereld I en II en dit is het derde en laatste deel van de Dodenwereld-trilogie. En de schrijvers hebben afgesloten met een klapstuk! Het boek is bedoeld voor
jongeren vanaf 13 jaar, dus de taal is niet te moeilijk en er zijn duidelijke korte zinnen en hoofdstukken. Voor een volwassene leest dit boek dan ook als een trein, in twee avondjes ben je er al
doorheen. Niet alleen door de grotere regelafstand en ruime bladopzet, maar vooral omdat dit
afsluitende verhaal zo spannend is geschreven. Ik kan me heel goed voorstellen dat iemand rond
de 15 jaar dit echt heel, heel erg spannend vindt.
In het laatste deel van de trilogie volgen we hoofdpersonages Tabitha, Ilna en Eli die na het verlies van hun goede vriend Maxim proberen uit te dokteren hoe het nu verder moet met hen. Nadat
ze enkele nieuwe lotgenoten redden van een grommeraanval moeten ze al snel concluderen dat
huiswaarts keren geen optie is. Willen ze overleven, dan zullen ze een levensgevaarlijke tocht
moeten ondernemen naar Engeland. Maar ligt hun toekomst echt aan de andere kant van het water? En zullen ze de overtocht überhaupt wel overleven? Want van één ding zijn ze zeker… Grommers zijn er overal! Een spannende mix van horror, suspense en mysterie waarin tieners de strijd
aangaan om te overleven en mens(elijk) te blijven in een wereld waar de dood heerst.
Naar mijn mening is dit een leuke serie om eens te zien of een van je kids van rond de 13 jaar
inderdaad van horror houdt (en misschien ook wel een Stephen King-liefhebber zou kunnen zijn).
Het gemuteerde virus blijft zich vermenigvuldigen door mensen die besmet zijn en onbesmette
mensen willen opeten; echte zombies dus. Eli, zijn zusje Ilna en Tabitha komen er achter dat er
een radiobericht is dat oproept om naar Engeland te gaan voor ‘de uittocht’. Ik ga hier niet verklappen hoe dat in elkaar steekt, maar laten we het erop houden dat er een werkelijk plan bestaat om van de planeet te komen. De weg er naartoe is weer ontzettend spannend beschreven,
en het drietal maakt van alles mee. Samen met een verliefd koppeltje weten ze terecht te komen
bij een grote groep overlevenden die van een winkelcentrum hun huisvesting heeft gemaakt en
met een dubbeldekker de zombies te lijf gaat. Ook hier speelt weer een verhaal ’tussen goed en
slecht’ en keuzes maken. Ook met dit verhaal weer de nodige humor (maar minder dan in voorgaande delen) en kippenvelstukjes. Hun auto wordt gepikt, een besmet mens blijkt toch te kunnen overleven, ze maken vrienden en vijanden en het eindigt echt heel anders dan je in eerste
instantie denkt. Het is echt geen Walt Disney-einde, en alleen daarom al chapeau voor de schrijvers, die hun darlings echt wel durven doden…
IJzersterk dus dit verhaal, en daarom een heel welverdiende, dikke 8. Ik durf zelfs te zeggen: ook
als je geen kids hebt in de juiste leeftijd: gewoon kopen en zelf lezen deze trilogie!
Ik hoop dat de drie auteurs toch nog eens de koppen bij elkaar steken voor een nieuw boek: ik
ben fan!

Nico De Braeckeleer (1974) schreef al tal
van succesvolle griezelboeken voor de
jeugd. Zijn vampiertrilogie 10+ Vampiervirus’, Vampierwolf’ en ‘Vampier Eiland’ is
nagelbijtend spannend. Ook de twee
bovennatuurlijke romans ‘Nachtblauw’ en
‘Het enigma van 8’ zijn van zijn hand. Hij
werkt bij Studio 100, waar hij boekjes
schrijft en scenario’s bedenkt voor bijv.
K3, Jabaloe, Ros, Plop etc.
Tom Vermeyen (1979) is sinds 2004 actief
in het film- en tv-wereldje. Hij heeft altijd
een voorliefde gehad voor fictie. In 2010
ging hij van de productionele kant over
naar de creatieve kant en werd hij scenarioschrijver. Verhalen bedenken en uitschrijven groeide uit tot een gezonde obsessie. Boeken schrijven was dan ook de
vol-gende logische stap.
Lotte Troonbeeckx (1990) kijkt/leest al van
kleins af aan graag horror, fantasy en sci-fi
en leeft vaak in haar eigen fantasiewereld.
Daarnaast is ze ook een echte geek die
graag nieuwe werelden verkent in verschillende games. Ze is er steevast van overtuigd dat ze tijdens een zombie-Apocalyps
niet lang zou overleven.
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In een interview met de drie schrijvers (die elkaar kennen van
Studio 100) las ik dat ze nog geen nieuwe samenwerking aangaan
om nog meer boeken te schrijven. Nico is erg druk met het
schrijven van boeken voor kids van 7 t/m 13 jaar, de anderen
hebben het te druk of nog geen zotte plannen. Jammer, want
het resultaat van hun schrijverij is prima! Uit datzelfde interview: Nico had een verhaalidee en daar zijn we met zijn drieën
over beginnen te brainstormen: wat willen we vertellen met welke karakters in welke arena’s. We hebben samen de grote lijnen
uitgezet en dan zijn we eigenlijk ieder apart ons deel gaan
schrijven. Nico schreef deel 1 om de basis van het verhaal en de
karakters te leggen, Lotte nam deel 2 voor haar rekening en Tom
deed het sluitstuk. Met elkaar lezen en herschrijven, en soms
schreef een van de auteurs weer een hoofdstuk in het boek van
de ander. Nico deed wel altijd de finale edit wat logisch was
omdat Dodenwereld zijn initiatief was. Lotte schreef de eerste
hoofdstukken van Tabitha. “Ik kon het niet laten om trekjes van
mezelf in haar te steken. Net zoals ik is ze linkshandig, houdt ze
van spelletjes spelen, heeft ze een groot rechtvaardigheidsgevoel, kan ze impulsief uit de hoek komen… Uiteindelijk herken ik
ook wat van Nico in Eli, en van Tom in Maxim. Best grappig! Wat
ik ook niet kon laten was om personages met namen van vrienden en familie in het boek te steken. Een paar sterven een afschuwelijke dood in deel 1 en 2. Dat vonden ze zelf hilarisch, al
moest ik mezelf tijdens het schrijven wel inhouden om het niet
té gruwelijk te maken en niet teveel in detail te treden. Ik ga
echt graag total loss.”
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Flynn Berry
Uitgever:
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Lokvogel van Flynn Berry
Lokvogel is het debuut van de Amerikaanse Flynn Berry. Het
boek wordt voorgesteld als een adembenemende psychologische thriller met als thema de diepgewortelde liefde tussen twee zussen. Mijn interesse wordt gewekt bij het bekijken van de kaft. De foto lijkt op de kaft van een film, een
vrouw in een eenzame omgeving onder een donkere hemel.
Ik lees wat er verder op de kaft geschreven staat:
“Lokvogel is verslavend om te lezen. De beschrijving tussen
de twee zussen is subtiel, origineel en meeslepend”. Het is
de mening van Rosamund Lupton, de auteur van “Zusje”,
en dus heb ik hoge verwachtingen.
Het verhaal begint spannend. Er wordt een vrouw vermist.
Het boek is geschreven in de ik-vorm en dat is Nora. Je
leest al snel dat er vroeger iets gebeurd is met haar zus
Rachel, die ze diezelfde dag nog gaat opzoeken. Leuk is dat
er van in het begin goede spanning inzit. Meteen actie. Dat
lees ik graag.
Als ze bij het huis van Rachel aankomt wacht haar iets verschrikkelijks: haar zus, in een plas bloed, dood op de
grond. Dat stukje is ook nog spannend beschreven. Ik voel
de angst, de gejaagdheid, de paniek.
Vanaf dan gaat de spanning bergafwaarts. Het is een tijdje
geleden dat ik een boek gelezen heb dat me weinig of niet
lag. Het hele boek gaat Rachel op zoek naar de mogelijke
dader van de moord. Dat zou spannend kunnen zijn, maar
die zoektocht gebeurt op een voor mij chaotische en haastige manier.
Ik lees de hele tijd: “ik ga naar daar, ik spreek af met die,
…” Zonder ergens echt dieper op in te gaan. Ik lees flashbacks van Nora, over gebeurtenissen of gesprekken met
Rachel, maar ik vind het nooit duidelijk dat het om flashbacks gaat. Alles staat samen in één alinea.
In diezelfde alinea kan ze dan opeens in het heden, ook
plots op een andere locatie zijn of zich in een andere situatie bevinden. Heel verwarrend en telkens puzzelen en opnieuw lezen alvorens ik verder kan. Ik begrijp er de zin niet
altijd van … en ik stoor me er op de duur enorm aan.
Dan lijkt plots het tij te keren. Bijna tegen het einde wordt
de verwarde indruk minder en wordt de spanning dan tóch
wat opgedreven, maar zakt dan snel alweer af. Dit boek is
een echte rollercoaster van spanning: soms op en vaak af …
Kom je dan eindelijk toch te weten wie het gedaan heeft?
Mijn nieuwsgierigheid wordt bevredigd op een of andere
manier. Er is een plot, die plots komt, onaangekondigd en
met weinig spanning beschreven.
Vond ik nog iets goeds aan dit boek? Jazeker. Er wordt in
het boek goed beschreven hoe de zussen heel hun jonge
leven samen zijn omgegaan met wat er vroeger gebeurd is,
wat hun leven nog betekende achteraf en verklaart goed de
manier waarop Nora zich ook nu vastbijt in deze huidige
situatie.
Het verhaal op zich is goed en interessant, de manier waarop het geschreven is of beter gezegd: beschreven is, vind ik
eerder oppervlakkig, een opsomming, en niet spannend
genoeg.
De hoge verwachtingen die ik in het begin van het lezen
had zijn jammer genoeg niet ingelost en daarom krijgt het
boek een 5.
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De Tweeling mysteries - Waterschimmen (1)
Dit jeugdboek, of Young Adult boek zoals we dat tegenwoordig noemen, is bedoeld voor 13 jaar en ouder. We kregen
het toegestuurd om aan jullie weg te geven (leuke gesigneerde versie!) en natuurlijk lezen we het dan eerst en gooien er ook een recensie tegenaan.
Schrijver Nicholas Walker uit België (1974) is gefascineerd
door horror, fantasy en het paranormale. Door een slaapstoornis leeft hij ’s nachts. Wat hij dan ziet geeft hem veel
inspiratie voor het schrijven van de reeks Tweelingmysteries.
Het blijkt het eerste boek in een bovennatuurlijk spannende
reeks over een tweeling met een speciale gave, en gaat over
de tweeling Alex en Alessia. Zij groeien op bij hun steenrijke
oom. Hun ouders hebben ze nooit gekend. Ze komen erachter dat ze een speciale gave hebben die ze kunnen aanwenden om de wereld te zuiveren van duistere bovennatuurlijke
invloeden en duivelse mysteries. In dit avontuur krijgt Alessia plots ijzingwekkende visioenen over Lakepool. Samen
met haar tweelingbroer Alex reist ze naar het afgelegen,
mysterieuze dorpje in Schotland. Waarvoor zijn de inwoners
zo bang? Waarom lopen ze er zo lusteloos bij? En welke
vreemde waterschimmen bewegen onder het wateroppervlak van het meer? Terwijl Alex en Alessia het mysterie proberen op te helderen, raken ze verstrengeld in de tentakels
van Het Kwaad dat zich in het dorpje schuilhoudt.
Toen ik begon in het boek, had ik het idee dat dit wellicht
een zoveelste deel in een reeks was, omdat we de tweeling
bijna niet leren kennen. Ik had een vermoeden dat dit in
eerdere delen al aan bod was gekomen, en ik die informatie
miste. Maar bij het maken van de recensie zoeken we altijd
wat informatie op, en het blijkt zomaar het eerste deel te
zijn. Misschien komt het door de ouderdom (al heel wat
jaartjes ouder dan 13) maar dat miste ik in dit deel: misschien heeft iemand van de bedoelde leeftijd daar heel wat
minder last van? Inmiddels is zelfs het tweede boek al uit
(Schemerslaap), dus ik hoop maar dat de tweeling zelf daarin wat meer diepte krijgt.
Toch is het een vrij spannend verhaal, niet heel moeilijk in
elkaar gezet en op mijn leeftijd zie je alles natuurlijk al van
verre af aankomen, maar als 13-jarige waarschijnlijk niet
(alhoewel ik die kids behoorlijk bijdehand vind tegenwoordig). Ik heb het met plezier gelezen. Alex is natuurlijk een
super bijdehandje met een technisch inzicht, en Alessia een
super (over)gevoelig meisje. Dat wordt wel goed uitgelegd,
en tussendoor ook steeds herhaald. Ze wonen bij een steenrijke oom, die het huis vrijwel niet uitkomt en hen gigantisch verwent. Hij heeft hen in huis heeft genomen nadat
hun ouders overleden. Ze hebben vooral elkaar, en hun oom
blijkt een geheime brief van hun ouders te hebben waardoor
er heel veel dingen veranderen en zij hun speciale gaven om
duivelse mysteries op te lossen verder kunnen ontplooien.
Oomlief heeft een geheim, waar best moeilijk over wordt
gedaan, maar als dat eenmaal is opgelost, krijgt het boek
een lekker vaartje.
Heel veel meer kan ik niet zeggen zonder de hele plot te
verraden… Ik denk dat het voor kids een leuk boek is waarmee ze zich prima kunnen vermaken. Het is niet TE spannend, maar heeft wel een spanning die langzaam opbouwt
en het leest snel weg. Niet alle moeilijke termen worden
uitgelegd (domotica systeem, astrale projectie) maar dat
nodigt uit tot het opzoeken ervan denk ik dan maar. Als je
niet te kritisch bent over voorspelbaarheid is het een prima
boek zonder heel veel diepgang, met een snelle onthulling
aan het einde. Een 6 kan er wel af.
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I am the doorway
Over de film:

“I am the doorway” vertelt het verhaal van een astronaut
wiens lichaam tijdens een ruimtereis wordt overgenomen
door een buitenaardse entiteit. Op het eerste gezicht
lijkt er niets aan de hand, behalve dat de handen van het
slachtoffer ontzettend jeuken. Maar er verschijnen langzamerhand steeds meer vreemde plekken op zijn lichaam,
totdat deze openbarsten en er een paar buitenaardse
ogen door naar buiten kijkt.
In opdracht van de buitenaardse entiteit pleegt de astronaut een moord aan boord van het ruimteschip. Om de
overname van zijn lichaam te stoppen, neemt hij het
drastische besluit om zijn handen in het vuur te steken,
zodat de ogen in brand vliegen. Maar laat het kwaadaardige wezen zich wel zo gemakkelijk wegjagen?

Jaar van uitgifte:
2017
Speelduur:
14 min 18 sec
Film gebaseerd op:
Ik ben de toegang (uit:
De satanskinderen)
Trailer:
Klik hier!

Mijn mening:
Regisseur Robin Kasparik maakt indruk met zijn opmerkelijke keuze om Kings science fiction-verhaal vanuit het eerste persoonsperspectief te laten zien.
Je kijkt daarom niet als toeschouwer van een afstandje naar een film, maar je kijkt als het ware door de ogen van de astronaut naar de afschuwelijke gebeurtenissen. Daardoor ‘ben’ je als
het ware zelf de hoofdpersoon in de film. Deze vertelwijze wordt vooral gebruikt in videogames, maar ook als film werkt dit concept prima.
Toch geeft Kasparik de astronaut wel degelijk een eigen gezicht; op een paar momenten in de
film zie je namelijk zijn weerspiegeling in een raam. Uiteraard is het volledig begrijpelijk dat je
dan naar het gezicht van de —naamloze— astronaut kijkt, maar daardoor verloor ik juist het
gevoel dat ik naar mijn eigen handen zat te kijken.
De special effects van de film bestaan vooral uit paarsachtig gekleurde
‘rookwolkeffecten’, waarmee de vreemde ruimte van het heelal gevuld lijkt. Als deze
kleurige substantie echter ook op de handen van de astronaut verschijnt, ziet het er wel
een beetje onecht uit. Ook de ogen die op het gezicht van het slachtoffer verschijnen,
komen niet ‘echt’ genoeg over. De vuureffecten zijn echter wel zeer overtuigend en
indrukwekkend.
Het is een knappe prestatie om een verhaal te vertellen zonder dat er in de film ook maar één woord
wordt gesproken. Toch weet Kasparik zijn boodschap
over te brengen, wat vooral te danken is aan het fantastische acteerwerk van Radim Vizváry.
Kasparik is een innovatieve filmmaker; alsof het eerste persoonsperspectief niet vernieuwend genoeg is, werkt hij op dit
moment ook nog aan een “Full dome”-versie van deze film.
Deze versie is bedoeld voor planetaria, waarin de film
‘rondom’ de toeschouwer kan worden geprojecteerd. Dit moet nog meer het gevoel geven dat
je zelf onderdeel uitmaakt van het verhaal. Deze versie is helaas nog niet beschikbaar, maar
ook de ‘gewone’ bioscoopversie is —ondanks de ietwat tegenvallende special effects— zeer zeker de moeite waard om te bekijken. De film verdient een prima cijfer!
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Door Mirjam

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 cameracrew 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

7

Dreamcatcher

Korte inhoud van de film:
Vier vrienden ontmoeten elkaar in de bossen voor hun jaarlijkse jachtpartij. Wanneer een vreemdeling gedesoriënteerd
hun kamp binnenstrompelt, raken de vrienden in strijd met een legerkolonel en een wezen dat van één van hen in bezit
heeft genomen.

•

Wanneer het voertuig omrolt, knipperen de voorlampen constant aan en uit.

•

Wanneer Beaver vecht met het monster in de badkamer, zie je
de kabel die het monster bestuurt.

•

De barsten op het diploma van Henry na het gemiste schot, zijn
veranderd tussen de close-ups en de beelden van afstand.

•

In de scène waar de jonge Jonesy, Beaver, Duddits, Heny en
Pete proberen om Josie te vinden, plaatsen ze allemaal hun handen op de schouders van Duddits, om op deze manier hun magische truc te doen. Henry en Pete hebben beiden tranen op hun
gezicht die ze snel afvegen. Dan kijkt Duddits Pete aan, en die
heeft nog steeds zijn tranen op het gezicht.

•

Het moment dat Morgran Freeman klaar is om in de helikopter te
stappen, om op jacht te gaan naar de andere twee die Mr. Grey willen
vinden, loopt een van de soldaten die hem probeert te stoppen over een
klein hoopje sneeuw. Deze sneeuw heeft een rare structuur, waarschijnlijk omdat hieronder een soort schans is waar de soldaat vervolgens overheen valt.

•

Zodra je Henry ziet vertrekken uit de winkel voordat de storm begint, opent hij de deur van zijn jeep. Op dat moment zie je de voet van
iemand op een ladder gereflecteerd in
het raam. De ladder is wel verdwenen
op het moment dat de auto optrekt en
wegrijdt.

•
In deze scène zie je alle vier de
mannen eten aan een tafel bij Hole in the wall. Wanneer de mannen discussiëren over het geheugenwarenhuis (memory warehouse), weet Beaver niet
waar het over gaat en vraagt wat dat is. Op het moment dat hij dat zegt, zet
hij net een flesje bier aan zijn lippen. Als dan Pete vraagt of hij niet meer
weet wat het geheugenwarenhuis is, neemt Beaver een beste slok bier. In de
volgende scène zie je de handen van Beaver voor zich gevouwen op de tafel,
zonder een bierflesje in zijn buurt. Maar we hebben niet gezien dat hij ooit
dat flesje heeft neergezet.

Alweer zo’n prachtige inspiratie van ©Martine Bleyen.
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RESIDENT EVIL—THE FINAL CHAPTER

door Jeroen

De mensheid staat op het punt het gevecht te
verliezen. Zeker nu Alice verraden is door
Wesker in Washington D.C. Ze moet terugkeren
naar Raccoon City, de plek waar de nachtmerrie
begon. Daar verzamelt de Umbrella Corporation
zijn krachten voor een laatste aanval op de laatste overlevenden van de Apocalyps. In een race
tegen de klok moet Alice samenwerken met oude
vrienden en vindt ze een onwaarschijnlijke
bondgenoot. Tussen het terugkrijgen van haar
bovenmenselijke krachten en de aanval van Umbrella, moet Alice een moeilijk gevecht aangaan
om de mensheid te redden.

Regie:
Paul W.S. Anderson
Genre:
Horror / SciFi / Actie
Cast:
Milla Jovovich, Ian
Glen, Ali Larter en
anderen
Film gebaseerd op:
Resident Evil video
game

Laat ik in de eerste plaats zeggen dat ik een groot
fan ben van de Resident Evil filmreeks. Eindelijk
een gameverfilming die niet geflopt is. De vorige
films zijn niet allemaal even sterk, maar het heerlijke sfeertje en bizarre mutaties van zombies kunnen altijd wel boeien. De muziek en de goede mix
tussen humor en horror maken dat vervolgens af.
Dan nu het slotstuk van deze franchise.

Jaar van uitgifte:
2016
Speelduur:
105 minuten

Het begin is helaas al gelijk teleurstellend. De finale van het vorige deel (Retribution) wordt meteen
weer van tafel geveegd, Wesker heeft de boel belazerd en Alice heeft haar krachten helemaal niet
terug gekregen. De film heeft ook een nogal gehaaste indruk.
Niet alleen omdat Alice
moet opschieten om het
uitroeien van de laatste
“normale” mensen te voorkomen. Maar het is net
alsof de regisseur de film
een beetje afraffelt om er
maar klaar mee te zijn.
Terugkomen in Raccoon
City voelt ook helemaal
niet vertrouwd. Hier blijkt
in de restanten van de stad
nog een groep verzetsstrijders te wonen.

Bij deze groep komt Alice ook weer een oude bekende tegen. Wat deze
groep nou precies doet, zo dichtbij Raccoon City wordt niet helemaal
duidelijk. De meesten hebben ook absoluut geen vertrouwen in Alice als
leider. Toch leidt ze een paar minuten later het gevecht tegen Wesker
en zijn leger on-doden. Het is een beetje vreemd dat je opdrachten aanneemt van iemand die je eerst niet bij je groep wil hebben, maar oké. Er
was waarschijnlijk geen tijd om eerst vriendjes te worden. Dit gegeven
blijft eigenlijk het hele verhaal achtervolgen.
Het verhaal wil eigenlijk
nergens goed op gang komen, net alsof iedereen het
gevoel heeft dat de rek er wel een beetje uit is. De
onthulling wie of wat de Red Queen nu eigenlijk is
en wat dat met Alice te maken heeft is leuk gevonden, maar het is toch vreemd dat dezelfde Red
Queen heeft geprobeerd Alice dwars te zitten in het
verleden. Het einde is zoals met veel films een race
naar de climax, waar Alice in de allerlaatste seconde de wereld nog moet gaan redden. Is dit echt
“The Final Chapter”? Laten we het hopen, want
helaas is dit laatste hoofdstuk geen knaller…
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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!
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.
Help ons en stort een bedrag naar keuze naar
NL08KNAB0725036737 t.n.v. stichting Stephen King Fanclub
te Utrecht.

