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Werden we toch zomaar verrast met NOG een uitgave van Schone
Slaapsters?! Boekketen BLZ/Libris hield weer een actie om mensen de boekhandel in te krijgen, door een speciale uitgave met
bedrukt boekblok uit te brengen (ook voor 25,00). Deze kun je
wel online bestellen bij de boekhandel, maar ze sturen het niet
op! Dus snel even naar de boekhandel!
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Deze Kings Things is
verzonden naar 2429 fans.
2022 fans
en 1970
volgers op
Hartelijk welkom allemaal!
Fanclub Sponsors

Verder viel er deze maand veel te genieten op televisie, vooral
voor Netflix kijkers: Geralds Game en 1922 waren te zien, en ook de voorlopig
laatste afleveringen van Mr. Mercedes natuurlijk. IT en The Dark Tower draaien
ook nog volop in de bioscopen. Een mooie tijd om Kingfan te zijn!
Deze maand hebben we naast het nieuws ook heel veel informatie over het Dollarbaby Film Festival voor je: welke filmpjes er allemaal zijn (Danny is nog druk bezig om de ondertiteling op tijd af te krijgen) en ook het programma van de dag is
bekend. Er is geen Luckey Quarter deze maand, maar wel een nieuwe prijsvraag,
Movie Mistakes, een prachtige compilatie van onze Martine en diverse boek- en
filmrecensies. En verder hebben we je hulp nog nodig! Bij diverse tijdschriften
(niet in bezit van een van de crewleden) hebben we geen scan van het artikel, en
die zouden we er op de website graag bijzetten. Heb jij een van deze tijdschriften (of eentje dat nog helemaal niet bekend is bij ons), dan houden we ons aanbevolen voor je hulp!
Maar voor nu: heel veel leesplezier bij deze Kings Things. In het volgende nummer
(december/januari) vind je een ‘verslag van de dag’ van het DFF van 11/11/17!
Hopelijk ben je erbij! Tickets via de

Fanclubshop!
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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.

Stephen King Fanclub Crew

Deze mailinglist wordt mede mogelijk
gemaakt door

DONATIES

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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Nieuwsflits

1 april! Kikker in je bil!

Poppetjes
En nog meer nieuwe
poppetjes te krijgen...
van Funko VYNL dit
keer.
Inmiddels zijn onderstaande poppetjes van
The Shining en Carrie
ook al verkrijgbaar.

Mr. Mercedes 2e seizoen
Het is al bekend: Mr. Mercedes zal een tweede seizoen
krijgen. Na de eerste 10 afleveringen, die keurig eindigen bij het einde van het eerste boek, is dit besloten
door AT&T Audience Network. De serie is in Nederland
nog niet te zien geweest op televisie, en het is nog niet
bekend op dit moment of, en door wie het uitgezonden
zal worden. Dezelfde scriptschrijver en regisseur zullen
het vervolg voor hun rekening nemen en er wederom
een 10-delig seizoen van maken, dat begin februari
2018 uitgezonden zou gaan moeten worden op genoemd
netwerk. (bron)

En je kunt natuurlijk ook met
Pennywise op je
auto gaan rondrijden :)

TE Schokkende IT-scène
In het AD verscheen een gevonden, geschrapte scène uit
IT die erg schokkend zou zijn geweest: Pennywise die
een baby opeet.. (bron). Op Reddit is de scène helemaal te lezen.

Talisman verfilming?
Voor het laatst werd er zo’n tien jaar geleden gesproken over de verfilming van De Talisman, het boek dat
King schreef met Peter Straub, en dat tot nu toe nog
maar één vervolg kreeg: Zwart Huis. Over een derde
boek wordt ook al jaren gesproken…
Maar nu heeft Josh Boone op Instagram gepost dat hij
De
Talisman
gaat
verfilmen met Stephen
Spielberg en Amblin
Entertainment.
Wij hopen dat het ook
echt door zal gaan!
Zie ook de volgende
pagina!

Shining klassieker in Kinepolis
In november kun je bij Kinepolis bioscopen de klassieker
The Shining nog eens bekijken op het grote scherm. Het
lijkt erop dat de film op 8 november in Nederland en op
20 november in België draait. (bron)
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It helpt met verfilming Talisman

Door Brad Miska—11 oktober 2017
De grote heropleving van Stephen King is aan de gang. Volgende op de lijst is De Talisman, waarvoor ze
Fault in Our Stars en New Mutants-regisseur Josh Boone gevraagd hebben om de Amblin Entertainment’s
verfilming te schrijven, meldt Variety reports. Hoewel hij momenteel net gaat beginnen om het script te
schrijven, is er een mogelijkheid dat hij uiteindelijk ook de regisseur wordt.
Gebaseerd op King’s best verkopende roman, volgt de film een jongen die, om zijn moeder te behoeden
voor een zekere dood, een parallelle wereld betreedt, bekend als De Territoria, op zoek naar een krachtige Talisman.
Amblin heeft dit project in eerste instantie ontwikkeld als een tv-show, maar heeft daarna besloten om
er een film van te maken.
Boone heeft een langdurige relatie met de auteur, sinds hij gevraagd was om de verfilming van De
Beproeving te schrijven en regisseren. Toen dit project in de wacht gezet werd, belaste de iconische
schrijver Boone met het schrijven van een verfilming van "Revival," die momenteel in ontwikkeling is.
(bron)

1922
De film 1922 is gebaseerd op een verhaal uit Aardedonker, zonder sterren. Bij
James is ‘de vreemdeling’ ontwaakt toen zijn vrouw Arlette voorstelde het
huis te verkopen en naar Omaha te verhuizen en daarmee een serie moorden
vol waanzin in gang te zetten. Netfilx verfilmde het. Een trailer vind je hier.
Thomas Jane: Wilfred James
Molly Parker: Arlette James
Neal McDonough: Harlan Cotterie
Roan Curtis: Victoria
Dylan Schmid: Henry James
Pagina 4
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Interview met Owen King
Onze collega in Zweden kreeg de kans om met Owen King te spreken die, samen met zijn
vader Stephen King, Sleeping Beauties schreef. In het interview vertelt Owen over hoe het
idee ontstond voor Sleeping Beauties, dat het verondersteld werd om een tv-show te worden
en waar hij op dit moment aan werkt. Geniet ervan! (vertaling door P.R. van Veen).
Vraag: Ik heb net het boek "Sleeping Beauties" uitgelezen. Een geweldig boek dat je schreef
met je vader, Stephen King. Hoe is het idee van jullie samenwerking tot stand gekomen?
Owen King: Dank je! Ik ben blij dat je hebt genoten. Het begin was gewoon één opmerking
die ik naar mijn vader maakte: "wat als alle vrouwen in de wereld in slaap zouden vallen?" Ik
wilde dat hij dit idee zou gebruiken. Het begrip trof me als één waar je een behoorlijk ziekmakende maaltijd van kunt maken, en dat is zo ongeveer zijn specialiteit, terwijl de meeste
van mijn eigen schrijfsels tot dat punt vrij mainstream waren. Hij stond er echter op dat ik
het zou schrijven. Uiteindelijk hebben we een compromis gesloten en het samen geschreven.
Vraag: Kun je ons meenemen in het proces van het schrijven van het boek?
Owen King: We schoven het gewoon heen en weer. Als ik vijfentwintig pagina’s had gedaan, herschreef hij ze en
vervolgens schreef hij zijn vijfentwintig pagina’s. Als hij vijftig pagina’s gedaan had, herschreef ik die en dan ging
ik vijftig pagina's doen. Al dat herschrijven staat voor mij centraal voor een positieve samenwerking. Je moet toestaan dat je medeschrijver eigenaar wordt van wat jij schrijft, en hij moet toestaan dat jij eigenaar wordt van wat
hij schrijft. Het helpt ook de ´stem´ van de roman te uniformeren.
En we deden een slim ding door geen enkele poging te doen om te bepalen wie welke delen schreef: als ik een deel
aan het schrijven was, liet ik een gat voor mijn vader om een bepaalde scène in te vullen die ik voorstelde, en vice
versa.
Het is een lang boek, maar het voelt alsof het volledige eerste ontwerp ongeveer tien of elf maanden in beslag nam
om te voltooien. Geen van ons beiden liet het te lang op een bureau liggen.
Vraag: Ik hoorde dat het de bedoeling was dat het een tv-serie van 10 afleveringen zou worden en dat jij het script
voor de eerste twee afleveringen schreef voordat je besloot om er een boek van te maken. Wat was de reden om
het te veranderen van een tv-serie naar een boek?
Owen King: Dat klopt. We schreven twee afleveringen en veel van de gebeurtenissen die plaatsvinden in de eerste
tweehonderd pagina's van de roman kwamen daar tot stand. Wat geweldig was aan die scripts was dat ze ons hielpen om de actie te bepalen en dat we echt konden uitwerken hoe de slaapziekte zich op een macroniveau zou manifesteren, hoe het nieuws zich zou verspreiden. Een aantal van de karakters ontstond ook erg snel. Ik herinner me
dat Evie onmiddellijk van de pagina sprong. We waren in staat voor haar onmiddellijk het juiste evenwicht te vinden; ze is vreselijk en bizar charismatisch en zeker niet menselijk, maar nogmaals, ook niet volledig onmenselijk.
Er waren echter andere karakters die ik verder wilde verkennen, en ik voelde dat het snel voortrazende verhaal dat
we gemaakt hadden hen naar het uiterste dreef. Dus heb ik voorgesteld dat we er een roman van maken en het
hele ding ruimer van opzet maakten. Mijn vader was het daar mee eens.
Vraag: Denk je dat de scriptversie uiteindelijk zal worden gepubliceerd?
Owen King: Ik denk dat we er op een bepaald moment een fragment van kunnen laten zien, maar ik zou de twee
scripts niet in hun geheel willen publiceren. Het zijn gewoon ruwe versies nu.
Ik weet dat je ook benieuwd was, om een verwant onderwerp aan te snijden, over wat er uiteindelijk weggelaten is
uit het eerste ontwerp van de roman. Ik weet niet zeker hoe het gebeurd is, maar ik heb het gevoel dat er een vage
indruk bestaat dat de roman door midden gehakt is of zo halverwege het bewerkingsproces. We hebben waarschijnlijk dertig of veertig pagina's van het manuscript geschrapt - niet zo veel op het grote geheel. Negentig procent van
deze geschrapte stukken zijn gewoon weggelaten om het schrijven aan te scherpen. Een bepaalde scène had misschien één of twee beats meer, een extra regel met beschrijving, dat soort dingen. Ik herinner mij twee kleine verhaalelementen die we er uit hebben geknipt en dat is het. En het waren echt kleine dingen.
Vraag: Het boek bevat een heleboel karakters. Hoe kon je die uit elkaar houden toen je het boek schreef?
Owen King: Op een gegeven moment zijn we begonnen aan een versie van de karakterlijst die zich aan het begin
van het boek bevindt. Het was een cheatsheet, eigenlijk. Het bevatte citaten uit het concept waarin werd uitgelegd hoe elk karakter eruit zag, hun baan, hun relaties, hun zorgen, enzovoort. Het was vrij uitgebreid en we hadden een paar verwisselingen onderweg. Mijn vader heeft veel ervaring met boeken met enorm veel karakters, hoewel, ik ben super anaal als het gaat om details.
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Owen King - vervolgVraag: Wat is het grootste verschil tussen samenwerken aan een boek en je eigen boek schrijven? Ik denk dat er
zowel voor- als nadelen zijn?
Owen King: Het beste deel van een succesvolle samenwerking is de constante inspiratie en uitdaging. Je medeschrijver komt met een briljante improvisatie, of doet geweldig werk aan een scène, en je voelt gedwongen om te
proberen minstens met zo iets goeds te komen als wat zij hebben gedaan. Dat gebeurde vaak tijdens het schrijven
van Sleeping Beauties. Mijn vader’s werk heeft mij naar een hoger niveau getild en ik was ultra-geconcentreerd om
dat nieuwe niveau, dat hij had gevonden, te handhaven. Ik veronderstel dat het grote nadeel van samenwerking is
dat er onderhandelingen zijn en je af en toe elementen moet opgeven omdat de andere persoon er niet enthousiast
over is. Dat gezegd hebbende, vonden we een dusdanig goed ritme, dat ik me niet kan herinneren dat dat al te
vaak gebeurd is. Wij dachten over veel zaken hetzelfde.
Vraag: Je hebt een boek, korte verhalen en een stripverhaal geschreven. Hoe kijk je naar jezelf als schrijver?
Owen King: Ik schrijf gewoon. Ik weet zeker dat ik een scherpere visie had op wie ik als schrijver wilde zijn toen ik
jonger was. Het verhaal dat het meest urgent voelt, is dat waar ik aan werk. Het maakt voor mij niet echt uit wat
het is.
Vraag: Opgroeien in een gezin van schrijvers (moeder, broer en vader), wat voor effect heeft dat gehad op jou en
op je schrijven?
Owen King: Mijn familie heeft me op allerlei manieren beïnvloed, maar de grootste is met arbeidsethos. Ik leerde
op jonge leeftijd al dat je toegewijd moet zijn. Als je wilt schrijven, moet je dat ook de hele tijd doen.
Vraag: Je gaat op reis in september en oktober om "Sleeping Beauties" te promoten met Stephen King. Wat kunnen
degenen onder ons die dit gaan bijwonen, verwachten?
Owen King: Ik weet dat we elk een paar pagina's uit het boek zullen lezen. Er zal een vraag & antwoord gedeelte
zijn. Ik neem aan dat er, naast vragen over Sleeping Beauties, veel vragen voor mijn vader over de verfilming van
HET zullen zijn omdat die net uit is.
Vraag: Waar ben je nu mee bezig en wat kunnen we verwachten van je in de toekomst?
Owen King: Ik schreef de pilot voor een tv-versie van Sleeping Beauties voor het geweldige productieduo Michael
Sugar en Ashley Zalta bij Anonymous Content. Ik hoop dat zal blijken dat dat een doorlopend project gaat worden we zullen zien. Er zijn ook enkele andere film-tv-projecten in de maak. Een korte film die ik samen met mijn goede
vriend Mark Jude Poirier schreef, Father Daughter Dance, zal vertoond worden op het YoFi Festival in november.
Het gaat om een klusjesman die een werkelijk verschrikkelijke rotdag heeft. Mark regisseerde en dat deed hij geweldig. Ik kan niet wachten tot de mensen dat kunnen zien. Een nieuw kort verhaal waar ik echt trots op ben zal
worden gepubliceerd als onderdeel van de Ploughshares soloserie in 2018. Wat nog meer? Nou, ik werk aan een
nieuw boek. Het heeft nog geen titel. Ik zou zeggen dat het een beetje meer lijkt op Sleeping Beauties dan op
mijn vorige werk.
Vraag: Is het script voor de pilot van de tv-versie voor Sleeping Beauties dat je schreef, heel anders dan de versie
die jij en Stephen schreven toen jullie hier mee begonnen?
Owen King: De pilot die ik schreef is heel anders dan de originele pilot, omdat die geheel gebaseerd is op de roman.
Lees hier Lilja’s review van Sleeping Beauties
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Dark Tower tv-serie gaat door?
King vertelt hier over waarom The Dark Tower movie
minder aansloeg bij het publiek (maar ook dat men bezig is met de tv-serie): '“The major challenge was to do
a film based on a series of books that’s really long,
about 3,000 pages. The other part of it was the decision
to do a PG-13 feature adaptation of books that are extremely violent and deal with violent behavior in a fairly graphic way. That was something that had to be overcome, although I’ve gotta say, I thought [screenwriter]
Akiva Goldsman did a terrific job in taking a central
part of the book and turning it into what I thought was a
pretty good movie. The tv series they’re developing
now … we’ll see what happens with that. It would be
like a complete reboot, so we’ll just have to see.”' Idris
praat er hier over dat hij een vervolg van de film zeker
zou doen.

2017 is Kings jaar
King vertelt hier meer over zijn films op Netflix, en nog
veel meer!

Pagina 7

King in Algemeen Dagblad
Er verscheen een heel interview met King in het Algemeen Dagblad in september. Lees het hier online of
bekijk de interviews- en artikelenpagina.

NOVEMBER

2017

15E

JAARGANG

NR:

8

STEPHEN

K ING

FANCLUB

Help ons aan informatie
De nieuwe website
Sinds 21 september staat de nieuwe website online.
Hopelijk heb je die ook al bekeken en vind je het een
hele verbetering met de vorige versie?
Om de site te completeren hebben we jullie hulp nodig!
Op de pagina met interviews en artikelen hebben we
soms wel informatie van het bestaan van een artikel in
een tijdschrift, maar missen we scans van de artikelen
zelf, of weten we niet zeker of we een artikel bij de
juiste omslag hebben geplaatst.
Heb jij een van onderstaande tijdschriften met een artikel over King erin, of misschien zelfs eentje dat we nog
helemaal gemist hebben? Dan is je email met (liefst)
een duidelijke scan, of groot formaat foto van harte
welkom bij secretaris_sk07@stephenking.nl!
Dit is wat we in elk geval nog missen. De link brengt je
naar de pagina op onze website.
Quest van 2011
AD Magazine – Horrorkoning Stephen King 2000 - hier hebben we
helaas ook geen cover van..

Veronicagids van 2007

Veronicagids van 1996 Stephen King op celluloid

Studio KRO uit 2006

Televizier 1996 Vergeet je oude angsten

Televizier 1990 De ongekroonde koning van
de horror

En wie kan ons met zekerheid zeggen of we hier het juiste artikel bij
de juiste Avantgarde uit 1982 hebben gezet?

Pagina 8

Heb je een andere aanvulling? Een interview of artikel
dat helemaal nog niet genoemd staat op de pagina
Interviews en artikelen (onder King Family in het menu)? Dan behalve het artikel zelf ook graag een foto van
het omslag van het tijdschrift waarin het is verschenen,
en de informatie qua naam, nummer, evt. datum enz.
En over de website gesproken… heb je gezien dat we de
verzamellijsten tegenwoordig in Excel toevoegen en
bijwerken? Makkelijk downloaden en je eigen verzameling bijhouden!
Daarnaast hebben we
een algemene mutatielijst gemaakt.
Rechts bovenin, in het
menu zie je die staan,
naast de link naar het
forum waar je over
van alles en nog wat
m.b.t. Stephen King
kunt kletsen.
Op de mutatielijst laten we zien welke belangrijke
wijzigingen er op de website zijn gemaakt.
Zo kun je altijd zien of je nog up-to-date bent met informatie — of zien dat wij iets nog niet hebben verwerkt en ons even tippen hierover :) Makkelijk of niet?

1 april! Kikker in je bil!
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Dollarbaby Film Festival
Elke twee jaar houden we het Dollarbaby Film Festival. Zoals je vast wel weet, zijn Dollarbaby’s verfilmingen
van (korte) verhalen (of een gedeelte daarvan) van Stephen King, waarvoor hij de rechten beschikbaar stelde voor
het symbolische bedrag van $1 (bij Schokkend Nieuws lees je meer over Dollarbaby’s). Deze films zijn uitsluitend te
zien op filmfestivals, daarbuiten eigenlijk niet of zelden: ze mogen niet worden uitgegeven op DVD en ook niet worden verspreid. De Stephen King Fanclub liet ze steeds tijdens hun Fanclubdagen zien, maar fans gaven aan wel een
hele dag deze filmpjes te willen kijken, en dus kwam in 2009 het Dollarbaby Film Festival tot leven. Sindsdien organiseert de fanclub elke twee jaar een dergelijk festival en laat dan de films zien waarvan de regisseurs akkoord
hebben gegeven om te vertonen. Ze worden voorzien van Nederlandse ondertitels zodat iedereen ze kan volgen.
Er zullen lootjes te koop zijn (€1,00) om spectaculaire prijzen te winnen in de loterij, zoals een Advanced Reader
Copie van Stephen King boeken, posters en nog veel meer!

Niet in Nieuwegein dit jaar, waar een vrij kleine zaal met
beamer en niet al te comfortabele stoelen al snel 3x zo
duur is als de locatie die we nu gevonden hebben in Rijen
(NB). Rijen ligt tussen Tilburg en Breda in. We beseffen
dat het voor fans die van boven de rivieren komen verder
rijden is, maar we krijgen er wel wat prachtigs voor terug. Echt de moeite om wat langer voor in de auto of
trein te zitten. Inderdaad, ook deze locatie is gemakkelijk
met openbaar vervoer te bereiken.

Heerlijke bioscoopstoelen, een veel groter scherm en uiteraard
ook veel beter geluid: we zitten namelijk in de bioscoopzaal van
‘De Boodschap’ in Rijen. Er is ook een bar waar drinken en eten
te bestellen zijn. Aan de achterkant van het gebouw is een ruime parkeerplaats.
Loterij prijzen:
Filmposters van IT en The Dark Tower, Dark Tower Notebook,
Posters van Wisseling van de Wacht, een ARC (Advanced Readers
Copy) en nog veel meer. De nieuwe boekenleggers en pennen
nemen we ook mee!

Wanneer?
11 november 2017

Waar?
‘De Boodschap’ in RIJEN, aan de
Nassaulaan 62-64 (locatie is 15 min. van
Breda en 20 min. van Tilburg). Bushalte
bijna voor de deur, parkeren gratis,
rolstoelvriendelijke locatie!
Tijd?
10:00 — 17:00 uur
Kosten?
€ 2.00 p/p Online NU te reserveren op
www.stephenking.biedmeer.nl.
Op de dag krijg je een gratis lootje!
Op de dag zelf: € 4,00 p/p (geen lootje)
Pagina 9

Er zullen ook Tibetaans zilveren boekenleggers verkrijgbaar zijn, en een aantal poppetjes en andere merchandise.
Deze laatste nieuwe film is nog toegevoegd,
en nu zijn we helemaal compleet.
All that you love will be carried away
Regie: Tom Barbor-Might
Land: Verenigd Koninkrijk

Alle films en
het programma
kun je vinden op de
Dollarbaby Film Festival pagina!
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NIEUWE PRIJSVRAAG
Oplossing prijsvraag Powervrouwen
Als je met de tabel de symbolen hiernaast wist te ontcijferen, kreeg je de
namen van vijf powervrouwen te zien.
Had jij het goed? Dan kreeg je:

1.
2.
3.
4.
5.

Dolores Claiborne
Jessie Burlingame
Lisey Landon
Rose Daniels
Trisha McFarland

Dat wist ook Simon van Gelderen uit Drachten. Hij krijgt de beide boeken van Nico Braeckeleer / Walker!

Prijsvraag oktober
Wordt vervolgd...
Inmiddels zijn er diverse televisieseries gemaakt van de verhalen van Stephen King.
Hieronder zie je een aantal van die tv-series, en je ziet een lijst met acteurs.
Kun jij aangeven welke acteur in welke tv-serie een (hoofd)rol speelde?
1.
2.

The Mist (2017)
The Dead Zone (2002-2007)

A.
B.

Mike Vogel
Alyssa Sutherland

3.
4.
5.

Haven (2010-2015)
Mr. Mercedes (2017)
Under The Dome (2013-2015)

C.
D.
E.

Anthony Michael Hall
Brendan Gleeson
Emily Rose

Stuur ons de gevonden antwoorden vóór 20 november 2017.
Doe dit naar het volgende e-mailadres: fanclub@stephenking.nl.
Zet in de omschrijvingsregel “prijsvraag november”.
Vergeet ook je adresgegevens niet, zodat we je de prijs kunnen toesturen!

Geef aan welk van deze boeken je zou willen winnen:
1. Drakentand van Michael Crichton (leesexemplaar)
2. Dodelijk Spel—Wildcards 3 van George R.R. Martin (leesexemplaar)
3. Chaos van Patricia Cornwell (leesexemplaar)
4. Vlucht—Weerling 1 van Christopher C. Petersen (leesexemplaar)
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Nieuwsflits

1 april! Kikker in je bil!

‘Outsider’ de volgende nieuwe King
Stephen en Owen spraken een publiek toe van zo'n 3300 mensen, in Millwaukee.
King vertelde daar over zijn nieuwe boek, ‘Outsider’. King vertelde dat het gaat
over een man die wat moorden bekent, en dat er een karakter inzit dat we allemaal wel zullen herkennen. Gepland voor volgend jaar juni, en al in de voorverkoop bij Amazon. Dit zou dan het tweede boek zijn dat bij The House of Books
uit zou moeten komen. We weten nog geen Nederlandse titel.
Dit is de Engelse flaptekst (tot nu toe).
An unspeakable crime. A confounding investigation. At a time when the King
brand has never been stronger, he has delivered one of his most unsettling and compulsively readable stories. An
eleven-year-old boy’s violated corpse is found in a town park. Eyewitnesses and fingerprints point unmistakably to
one of Flint City’s most popular citizens. He is Terry Maitland, Little League coach, English teacher, husband, and
father of two girls. Detective Ralph Anderson, whose son Maitland once coached, orders a quick and very public
arrest. Maitland has an alibi, but Anderson and the district attorney soon add DNA evidence to go with the fingerprints and witnesses. Their case seems ironclad. As the investigation expands and horrifying answers begin to emerge, King’s propulsive story kicks into high gear, generating strong tension and almost unbearable suspense. Terry
Maitland seems like a nice guy, but is he wearing another face? When the answer comes, it will shock you as only
Stephen King can.

Nog een Donkere Toren verhaal?
In 2004 verraste King vriend en vijand met nog een
Donkere Toren verhaal. Toen hem werd gevraagd
(tijdens een signeersessie deze week) of hij dat nog
eens zou doen, was het antwoord “Yes, I think that
might happen.” Je kunt het zelf zien op het filmpje

Sleeping Beauties nu al bestseller!
Het loopt storm met het boek! In Amerika is het nu al
een bestseller! Wij zagen dat wel aankomen… jij ook?
Het boek is overigens ook in audio verschenen. Je hoort
King en Owen er hier over.

De Mist in
Castle Rock
De verfilming van Castle Rock is van start zoals je weet,
en de cast was aanwezig op de New York Comic Con.
Inmiddels is ook de eerste teaser te zien: de show gaat
in 2018 van start op het Hulu kanaal.

Pennywise animated
Volgens Entertainment Weekly wordt Pennywise
ook een animatieserie… Er werd door artist Mike
Anderson (aka Mikuloctopus) al eerder een foto
vrijgegeven uit de bootserie met Georgie. Die
werd veel gedeeld en trok de aandacht van Kevin
Duran, een freelance graphic designer die de voice
-over erbij maakte. Het verhaal leent zich er goed
voor volgens Anderson, die Durans animatie van
zijn tekening te gek vond, maar kwaad was omdat
Duran geen toestemming heeft gevraagd om het
artwerk te gebruiken. Ze hebben er daarna wel
over gesproken, maar Anderson heeft nog gemengde gevoelens… Hopelijk krijgt Anderson deze Kings
Things nooit te zien :)
Pagina 11

De nieuwe horrorserie van The Mist, is na het eerste
seizoen alweer gecanceld. Het was Spike’s eerste eigen
gescripte televisieserie. Ook met de zender gaat het
schijnbaar niet geheel naar wens: de zender wordt in
januari omgedoopt naar the Paramount Network. (bron)
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Donkere Toren
Filmedities

Datum:

Soort:

Details:

26 september

paperback

Schone Slaapsters, samen met
Owen King (zoon)
ISBN 9789044353013
25,00 paperback met flappen

augustus

paperback

Filmeditie ‘IT’ (Het)
ISBN 9789024577552
15,00 voor 1162 blz.

FANCLUB

De film IT ging wereldwijd op
7 september 2017 in première.
01-11-2017

paperback

Tovenaarsglas
ISBN: 9789024579747
19,99

01-11-2017

paperback

Wolven van de Calla
ISBN: 9789024579754
19,99

01-11-2017

paperback

Lied van Susannah
ISBN: 9789024579761
19,99

01-11-2017

paperback

De Donkere Toren
ISBN: 9789024579792
19,99

01-11-2017

paperback

De Wind door het sleutelgat
ISBN: 9789024579785
19,99

Luxe limited The Shining € 75,00
Prachtige verzameleditie ter ere van Stephen King’s 70e
verjaardag is verschenen

Bestellen
Pagina 12

•

Eerste vertaling van ‘Before the play’, de volledige tekst zoals die door
King voorin in het boek was bedoeld

•

Herziene vertaling, opnieuw gezet, met ISBN 9789024579556 (516 blz)

•

Gebonden uitgave met tweekleurig binnenwerk

•

Speciaal gemaakte cassette

•

Prachtige omslagtekening die doorloopt op de achterzijde, door de
Poolse kunstenaar Krzysztof Domaradzki

•

Gelimiteerde oplage van 750 exemplaren (niet genummerd)
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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!
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 dvd’s, poppetjes, 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!

DOORLOPENDE KORTINGSACTIE:
5 halen, 4 betalen
(altijd het goedkoopste gratis). Koop je er 10, dan dus 2 gratis…. Enz.
Alleen geldig op boeken en DVD’s
Verzenden via PostNL, DHL of UPS (voorheen Kiala). Kosten die wij niet maken, rekenen we natuurlijk ook
niet door — zo worden verpakkingen hergebruikt — en dat scheelt in jouw portemonnee! Contact? Secretaris_sk07@stephenking.nl. Vraag gerust naar de mogelijkheden voor jouw bestelling!
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Martine liet zich dit keer inspireren door Under the Dome
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door Chrissy

Speel met vuur van Tess Gerritsen

door Chrissy

Oorspronkelijke
titel:
Playing with fire
Auteur:
Tess Gerritsen
Uitgever:
The House of Books
Jaar van uitgifte:
2015
Aantal pagina’s:
223
ISBN:
9789044349115
Link/urls:
uitgeverij
auteur

Tess Gerritsen, van oorsprong arts maar inmiddels al jaren succesvol thrillerschrijfster, schreef in 2014 voor de maand van het spannende boek het
kleine boekje Incendio waarin violiste Julia terugkeert uit Italië waar ze
een bijzonder muziekstuk in een antiquariaat heeft gevonden. Op het moment dat ze voor het eerst de noten speelt, lijkt ze de grip op de muziek
te verliezen. Als ze ontwaakt uit wat een trance lijkt, ziet ze haar dochtertje, besmeurd met bloed. Hun oude kat ligt dood op het terras. Julia legt
niet direct de link tussen de gewelddadige aanval van haar dochtertje en
het muziekstuk, maar als het kort daarna nog een keer gebeurt, is ze overtuigd van de kwade krachten van het stuk. Een tragische geschiedenis ontvouwt zich. Maar in Speel met Vuur wordt het verhaal opnieuw, anders en
veel uitgebreider uit de doeken gedaan. Ik loop nog een beetje achter met
de boeken van Tess, maar kwam tussen alle recensieboeken door eindelijk
weer eens toe aan eentje van mezelf, en het boek uit 2015. Incendio vond ik al een mooi verhaal,
maar ik ben blij dat Tess het verhaal verder oppakte en uitwerkte.
In Speel met vuur raakt Julia Ansdell in de greep van de Incendiowals, een merkwaardig muziekstuk
dat ze bij toeval ontdekt in een antiekwinkeltje in Rome. Als Julia de wals thuis in Boston voor de
eerste keer speelt, heeft de muziek een onverklaarbaar angstaanjagend effect op haar dochtertje;
ze lijkt wel behekst. Vastbesloten de oorsprong en het geheim van het muziekstuk te ontrafelen
reist Julia naar Venetië. Daar raakt ze verstrikt in de webben van een oppermachtige familie die
ver zal gaan om Julia in haar zoektocht tegen te werken. Heel ver…
Niemand denkt dat een kind van drie bij een psychiater thuishoort, dus gaat Julia op pad naar de
achtergronden van dit muziekstuk. Ze heeft contact met de dochter van de inmiddels vermoorde
antiquair. Via via komt ze achter het verhaal van een jonge Joodse violist in het fascistische Italië
in de jaren dertig, die het steeds moeilijker krijgt. De plot is natuurlijk het verband tussen de violist en het muziekstuk. Ik vond het een intrigerend verhaal over oorlog, verlies en duistere krachten
die loskomen door het spelen van de wals die met een wel heel aparte reden tot stand gekomen is.
Nooit eerder schreef Tess over de oorlog, maar ik vond het een aangrijpend en meeslepend verhaal.
Het boek begint met het verhaal van Julia, beschreven vanuit haar persoon. De tweede verhaallijn
is het verhaal van Lorenzo, een violist. Wat hebben die beide verhalen met elkaar gemeen? Er zijn
weinig aanwijzingen en het lijkt niet of het muziekstuk hier iets mee te maken heeft. Beide verhaallijnen zijn niet superspannend, maar het
verhaal dringt goed door tot de lezer, die veel
personages met gedachten en gevoelens te
lezen krijgt waardoor je je goed in hun situatie kunt verplaatsen. Er zit een prachtige
twist in aan het eind, die je niet aan ziet komen.
Het boek is inmiddels verkrijgbaar in diverse
uitgaves, ik las de witte hiernaast. Een boek
vol raadsels, mooie spanning, ontroering,
afschuwelijke gebeurtenissen, liefde en een
prachtige plottwist. Aanradertje!
De Stephen King quote op de voorzijde van
het rode boek is waar! “Als je Gerritsen
leest, bereid je dan voor op een lange nacht”
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door Chrissy

De Weerling - Vlucht– van Christopher C. Petersen

door Chrissy

Oorspronkelijke
titel:
n.v.t
Auteur:
Christopher C. Petersen
Uitgever:
Uitgeverij Macc
Jaar van uitgifte:
2017
Aantal pagina’s:
360
ISBN:
9789078437413
Link/urls:
uitgeverij
auteur

Christopher maakt met het boek De Weerling (het eerste deel met de
naam Vlucht) zijn debuut bij Uitgeverij Macc. Hij is een jonge, veelbelovende schrijver die al sinds zijn kindertijd geboeid is door verhalen over
dingen die niet kunnen. Hij heeft nooit begrepen waarom er verhalen
worden geschreven over de gewone wereld. Daar kun je genoeg van meemaken in je eigen leven, boeken zijn er volgens hem om je compleet te
verliezen in iets buitengewoons, iets dat niet kan, maar wat je zó graag
zou willen dat wel kon. Verhalen verzint Christopher al zijn leven lang en
zijn hoofd ontploft vaak van de ideeën. Sinds zijn jeugd is hij groot fan
van schrijvers als Tolkien, Lewis en J.K. Rowling en de werelden die deze
en andere schrijvers creëerden, inspireerden hem om zelf met originele
ideeën te komen. Ik heb me laten vertellen dat hij op het idee van De
Weerling (dat een trilogie moet worden) gekomen is door het lezen van Harry Potter, waarin hij de Animagus zo boeiend vond - tovenaars die in dieren kunnen veranderen.
De Weerling — Vlucht gaat over Levi: die wordt ontvoerd en samen met een blinde jongen
in een kamp opgesloten. Dit is zo de gang van zaken met Weerlingen, die na hun puberteit
naar kampen worden gebracht, waar ze moeten leren om te kunnen veranderen in het dier
dat in hen verborgen zit vanaf hun geboorte. In het kamp is ook zijn oom Daniel, en zijn
wereld komt compleet op zijn kop te staan als mysteries en duistere complotten langzaam
ontvouwd worden. Wie is dat meisje met de mooie witte ogen? Wat heeft zijn oom hiermee
te maken? Als het noodlot toeslaat, moet Levi met zijn vrienden rennen voor zijn leven.
Petersen weet heel mooie karakters neer te zetten. Levi is een lief joch, hij vind het verschrikkelijk dat hij is ontvoerd en niet weet hoe het met zijn moeder en broertje en zusje
gaat. Blinde Tobias is een humoristisch gastje vol bravoure, die weet hoe hij zakken moet
rollen en er vooral de pest aan heeft als hij wordt dwarsgezeten en dan lekker sarcastisch
uit de hoek kan komen. In het kamp leren ze hoe ze het dier dat in hen zit tevoorschijn
kunnen halen. Levi blijkt een slechtvalk in zich te hebben, terwijl Tobias een vleermuis is.
Ze raken bevriend met Alice, die een cheeta is. Als er problemen komen, sluiten zij zich bij
anderen aan, en ook hun vriendschap wordt heel hecht. Dat zeedieren, gevleugelden, insecten en landdieren allemaal hun eigen kleur hebben als ze ‘flitsen’ (van mens naar dier
gaan en andersom) is leuk bedacht.
Het land waarin ze terechtkomen is mooi omschreven, het is duidelijk dat er ruzie is tussen
de verschillende provincies en degenen die de deze regeren. De schrijfstijl is die voor een
jonger publiek (maar als volwassene heb je daar totaal geen last van, het leest gewoon
makkelijk, maar is niet te simpel) - een beetje vergelijkbaar met die van de Harry Potter
boeken (die ik als oudere ook graag gelezen heb). De vriendschap tussen Levi en Tobias
bloeit langzaam op, en ze krijgen dezelfde vrienden en vijanden. Ook hun beste vrienden
worden mooi uitgelicht, de vijand blijft nog wat achter, maar je moet wat overhouden voor
het vervolg natuurlijk… De volgorde en opzet is mooi gedaan, en het leest echt heel snel.
De schrijver weet je na een aantal pagina’s echt mee te nemen in het verhaal. En, alhoewel ik het helemaal was vergeten aan het einde van het boek, hoe het begin weer terugkwam vond ik mooi gedaan.
Ik wil natuurlijk niet teveel verraden, maar ik kan alleen maar zeggen dat ik het boek echt
met heel veel plezier heb gelezen. Omdat het zo lekker doorlas, bleef ik ook maar gaan. Ik
kan niet echt een titel bedenken om het boek mee te vergelijken, maar ik denk dat een
kruising tussen Harry Potter en Divergent wel van toepassing kan zijn: wennen aan de nieuwe omgeving, leren omgaan met je gave en dan blijkt er een schurk te zijn die verslagen
moet worden. Hou je van Potter, fantasy en humor, dan moet je dit boek echt gaan lezen.
Ik hoop dat het vervolg niet lang op zich laat wachten!
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door Chrissy

Een zucht, een schim van Christian Carayon

door Vicky

Oorspronkelijke titel:
Un souffle, une ombre
Auteur:
Christian Carayon
Uitgever:
Luitingh Sijthoff
Jaar van uitgifte:
2017
Aantal pagina’s:
447
ISBN:
978 90 245 7392 9
978 90 245 7393 6
(e-book)
Link/urls:
lsamsterdam.nl

Als ik het boek Een vlucht, een schim voor me heb, spreekt het
boek me aan. De kleur van de kaft en het lettertype van de titel
doet me denken aan verschillende boeken die momenteel een hype
zijn, zoals Piep, zei de muis en anderen. Ik heb er zin in. Niet dat
ik per se graag ‘hype-boeken’ lees. Ik ben ook wel benieuwd hoe
het is om een boek van een Franse schrijver te lezen, ik denk mijn
eerste, na Alleen op de Wereld.
“Hij was onzeker; ongerust: Een zucht, een schim, een niemandal
bezorgde hem de bibbers al.” uit La Fontaine, De haas en de
kikkers. Zo begint het boek, veelbelovend, alsook de proloog. Mysterieus, spannend al. Het begint voor mij dus goed.
Het hoofdpersonage is een geschiedenisdocent, Marc-Edouard
Peiresoles, die geobsedeerd is door een gruwelijke gebeurtenis uit
zijn jeugd. Drie tieners zijn in 1980 op een zomernacht op een
beestachtige manier vermoord. Om zijn eigen angsttrauma te verwerken (hij was daar als kind), bijt hij zich vast in deze zaak, in de
geschiedenis van dit moordverhaal. De dader is toen gepakt, of toch
niet… ?
Als je bovenstaande leest, zou je kunnen denken:”dit ziet er goed uit,
dit wil ik wel lezen.” Dat gevoel had ik het ook, het begon ook
spannend. Maar …
Het verhaal is voor mij helemaal niet spannend geschreven. Alles blijft
aan de oppervlakte. Feitelijk gezien gaat de schrijver dieper in op wat
de personages meemaken, maar ik voel het niet. Zo ken ik ook het
hoofdpersonage niet. Het boek is grotendeels in de ik-vorm geschreven, er worden zaken over hem verteld, maar ik mis datgene wat
belangrijk is om je aan een personage te hechten. De Franse namen
helpen hier ook niet bij, maar dat is persoonlijk natuurlijk.
Uiteraard gaat het over de geschiedenis van het mysterieuze moordverhaal, maar teveel geschiedenis en gebeurtenissen van personages waar
ik niks mee heb, worden snel langdradig. Het feit dat de schrijver vaak
in de voltooid verleden tijd schrijft (het had gesneeuwd) is ook niet
bevorderlijk voor mij om mee te leven. Ik zit er liever middenin.
Als het geen recensieboek was geweest, had ik het boek al lang weggelegd. Maar ik kan moeilijk mijn mening over een boek geven als ik het
niet alle kans gegeven heb. En ergens wil ik toch ook nog weten wat er
toen eigenlijk gebeurd is. Op ongeveer blz. 375 wordt het eventjes
spannend. Ik ben blij dat ik nog doorgezet heb om dit stukje te kunnen
lezen. Ik had graag gehad dat alles voorafgaand op dezelfde ietwat
spannende manier geschreven was. Helaas...
Op de achterkant staat o.a.: “Een meesterlijke thriller vol sfeer, diepgaande psychologische analyse en ijzingwekkende cliffhangers”, door
Paris-Match. Ik kan me hier niet in vinden, of ik heb het boek
volledig verkeerd gelezen en begrepen. Ik ben benieuwd naar de meningen van andere lezers van dit boek.

Pagina 17

NOVEMBER

2017

8-

15E

JAARGANG

BOEKRECENSIE

NR:

8

STEPHEN

K ING

FANCLUB

door Chrissy

Maîtresse van de dood van Terry Goodkind

door Jan

Oorspronkelijke
titel:
Death’s mistress
(The Nicci Chronicles
Volume 1)
Auteur:
Terry Goodkind
Uitgever:
Luitingh Sijthoff
Jaar van uitgifte:
2017
Aantal pagina’s:
591
ISBN:
978-90-245-7652-4
Link/urls:
Luitingh Sijthoff
Auteur

Terry Goodkind heeft wereldwijd roem vergaard met zijn epische fantasyserie
De Wetten van de Magie. Na de oorspronkelijke negen delen verschenen er
diverse pro- en epilogen, en vervolgens een nieuwe serie (de Richard & Kahlan
romans) die nog eens vier boeken aan het geheel toevoegde. Met Maîtresse
van de dood (De Kronieken van Nicci) begint Goodkind een derde serie, die in
principe zelfstandig gelezen kan worden maar voortborduurt op de oorspronkelijke verhaallijn.
Nicci was ooit luitenant in het leger van de verschrikkelijke keizer Jagang. Na
een lange strijd werd deze keizer door Richard Rahl en Kahlan verslagen, en
koos Nicci hun zijde. Zij beschouwt hen als haar dierbaarste vrienden en is
een van hun meest dodelijke beschermers. Op verzoek van Richard trekt Nicci
nu de wereld in om de vrede van het D’Haraanse Rijk te verkondigen en het
rijk verder in kaart te brengen. Daarbij wordt ze vergezeld door de tovenaar
Nathan. Nathan heeft na het herstellen van de wereldorde zijn toverkracht
verloren. De heks Rood stuurt Nicci en Nathan naar het diepe zuiden, met een
voorspelling dat Nicci de wereld zal redden en Nathan zal vinden wat hij nodig
heeft om hem weer compleet te maken. Onderweg krijgen ze al spoedig
gezelschap van de jonge, wat naïeve maar avontuurlijke zeeman Bannon, die
ook zo zijn geheimen blijkt te hebben. Op hun tocht moeten ze diverse
gevaren trotseren en allerlei moordzuchtige wezens verslaan, waaronder de
selka (onderwaterwezens), stofmensen (ondoden die onder het zand leven) en
de draak Brum. Ook krijgen ze gezelschap van de mysterieuze panter Mrra.
Wie de Wetten van de Magie kent, weet dat de boeken van Terry Goodkind
een kenmerkende opbouw hebben: van de pakweg 500 pagina’s die elk deel
telt, bouwt het verhaal zo’n 450 pagina’s langzaam op, om dan in 1 x tot een
zinderende climax te komen. Met dat verwachtingspatroon begon ik dus aan
Maîtresse van de Dood, maar dat bleek inmiddels achterhaald (de tussenliggende delen van de Richard & Kahlan-serie heb ik niet gelezen, mogelijk is de
verandering al eerder ingezet). Dit boek is eigenlijk een aaneenschakeling van
allerlei korte en hevige avonturen. Het gezelschap van Nicci, Nathan en
Bannon arriveert op een bepaalde plek, moet daar een strijd/gevecht leveren,
wint die, en gaat verder naar een volgende plek, waar weer een ander onheil
wacht met weer een strijd etc. Ik merkte na een stuk of drie van die gebeurtenissen dat dat me op een gegeven moment ging irriteren. De afloop van elke
individuele gebeurtenis wordt al snel voorspelbaar en het gaat allemaal net
wat te gemakkelijk. Het gevaar is dat het boek daarmee tot een soort tweederangs fantasy wordt, en dat verdient Goodkind niet, want het verhaal als
totaal (zeker als je het als voortzetting van de eerdere boeken beschouwt) is
nog steeds magistraal. Ook de karakters die we uit de eerdere boeken kennen
(Nicci en Nathan) blijven zich ontwikkelen, en ‘nieuwkomer’ Bannon wordt op
een plezierige en geloofwaardige manier neergezet.
Zoals al gezegd is het boek prima te lezen zonder de eerdere delen te kennen,
maar je mist dan wel een flink stuk achtergrondkennis op die momenten waar
daarnaar verwezen wordt. Die verwijzingen leiden onvermijdelijk dan weer
wel tot een behoorlijk aantal spoilers voor als je de eerdere boeken alsnog
zou gaan lezen.
Al met al is Maîtresse van de Dood een prima boek dat vlot leest, mede door
de indeling in handzame hoofdstukken van zo’n 6-10 pagina’s. Op zich zou ik
het boek een 8 willen geven, maar de voorspelbaarheid blijft toch een klein
beetje knagen. Daarom als eindoordeel een 8-.
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Mistakes

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.

Door:Mim

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 zien of jij hetzelfde foutje ontdekt. Er is veel te ontdekken! Kom, ga met ons mee en duik de film in zoals je misschien nog nooit hebt gedaan…

Aantal
Fouten:

11

Firestarter

Korte inhoud van de film:
In Firestarter zien we dat Andy McGee en Vicky Tomlinson zich vrijwillig beschikbaar stellen voor
een experiment met een onbekende drug, bedacht en ontwikkeld door een bizar regeringsbureau,
bekend als 'De Winkel'. Hun dochtertje Charlie slaagt erin dingen in brand te laten vliegen... slechts door ernaar te kijken. Charlie is pyrokinetisch begaafd en kan met haar blik zelfs mensen in vlam zetten. 'De Winkel' slaagt er uiteindelijk
in om Charlie te kidnappen en zij dwingen Charlie haar gave maximaal te ontwikkelen. Hierbij vergeten zij echter een
ding: hun dwang werkt averechts en langzaam elimineert Charlie haar gevoelens tot er een diepgeworteld verlangen
overblijft: wraak!

•

Op het moment dat Charlie de kleren van de mannen in vlammen zet, zie je heel duidelijk de brandpasta op hun
kleren.

•

Wanneer Charlie in de testkamer is in de Shop, word haar gevraagd of ze een schaal met houtsnippers kan laten
ontvlammen. De schaal begint te roken maar in een andere hoek van de camera zie je dat de rook onder de tafel
vandaan komt.

•

Zodra een auto explodeert, zie je twee mannen ernaast; in feite zijn het maar levenloze dummy's.

•

Wanneer Charlie het bad vol met water in brand steekt, zie je stukken brandend hout van plaats veranderen
rondom het bad.

•

Wanneer Charlie de auto's in de brand steekt en ze laat exploderen zie je twee mannen naar een auto rennen
naast een picknicktafel. Deze ziet er nog helemaal nieuw uit. Wat raar is, want in de vorige scène was deze geexplodeerd. De auto daarnaast zag je ook eerder al exploderen maar ziet er nu ook weer als nieuw uit.

•

Wanneer Charlie vuurballen schiet naar de slechte mannen, kun je de draden zien die aan de vuurballen vastgemaakt zijn.

•

Voor de zwarte brandende auto ligt een dode man te branden. In een scène zie je een man die zijn jas gebruikt
om iemand anders zijn arm te blussen, maar dan zie je niet die dode man liggen. Deze is later wel weer terug.

•

Technisch foutje: Nadat Charlie de voeten van de man in brand zet, pakt haar vader haar op. Dan zegt ze tegen
hem: "Ik meende het niet papa". Maar we zien niet haar lippen bewegen.

•

Op het moment dat Charlie en Andy worden neergeschoten op het houten voetpad, zie je het "Raisin Chex" doosje dat Andy laat vallen elke keer van kant veranderen, en zie je bij de verschillende scènes ook de flapjes van
het doosje dan weer boven en dan weer onder.

•

Wanneer Charlie in de stal het rode handvat van de kraan af laat vliegen, zie je op een gegeven moment zodra
die op de grond valt dat er een zwarte draad aanzit.

•

Als Charlie in
de stal is en ze een
heel grote vuurexplosie creëert, zie je de 3
mannen in hun beschermingspakken
door de lucht vliegen
door de deuren heen.
Lange zwarte draden
zitten Bleyen.
aan hun alleAlweer zo’n prachtige inspiratie van ©Martine
maal bevestigd.
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Get Out

Get Out is van de makers van The Visit, de Insidious-serie
en The Gift en is geschreven en geregisseerd door Jordan
Peele. Chris (Daniel Kaluuya) is een Afro-Amerikaanse man
die fotograaf is van beroep. Hij reist met zijn blanke vriendin Rose (Allison Williams) naar het zuidelijk gelegen landgoed van haar familie om kennis te maken met haar ouders
Missy (Catherine Keener) en Dean (Bradley Whitford). Ze
weten niet dat Rose (voor het eerst) een niet-blanke vriend
heeft, en hij is daar eerst niet blij mee maar hoopt dat het
goed zal gaan. Rod (Lil Rel Howery), de beste vriend van
Chris, zorgt voor zijn hond Sid, en hij onderhoudt steeds
telefonisch contact met hem. Eerst denkt Chris dat het
overdreven vriendelijke gedrag van de familie de manier is
waarop zij omgaan met deze interraciale relatie. De vader
van Rose is een man met een duidelijke eigen mening, maar
doet net wat te vlotjes en te joviaal. Haar moeder is een
psychiater die hem met hypnose graag van het roken zou
afhelpen. Haar broer is een halfdronken gestoorde gast die
hem een beest noemt. Het huishouden en de tuinen worden
onderhouden door twee Afro-Amerikanen, maar ook daar
voel je dat er iets niet klopt.

Regie:
Jordan Peele
Genre:
Thriller
Cast:
Daniel Kaluuya
Bradley Whitford
Caleb Landry Jones
Stephen Root
Catherine Keener
Allison Williams
Film gebaseerd op:
origineel script

Speelduur:
104 minuten

8

FILMRECENSIE
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Jaar van uitgifte:
2017

NR:

Als Chris niet kan slapen, gaat hij even naar de tuin en ziet
al vreemde dingen. Dan blijkt ook zijn schoonmoeder wakker te zijn en ze maken een praatje. Als hij wakker wordt
heeft hij het idee dat ze hem gehypnotiseerd heeft, want
hij heeft totaal geen trek meer in sigaretten. Raar dat dit
zonder zijn toestemming is gebeurd, vind ook Rose. Het voelt allemaal te geforceerd aan en je
weet dat er niks van klopt maar kan er je vinger nog niet op leggen. Dan komt er een feest op
het landgoed en doet Chris een
aantal bijzonder vreemde ontdekkingen en komt hij achter de
duistere waarheid. Als hij dan
zijn beste vriend nog even aan
de lijn heeft valt het kwartje bij
Chris en wil hij zo snel mogelijk
weg. Maar kan het dan nog?
De DVD bevat wat extra’s zoals
een alternatief einde en deleted
scenes (waarom die er toch altijd op moeten?). De ‘Unveiling
the Horror of Get Out’ is wel
aardig om te zien, net als de
Q&A met regisseur Jordan Peele
en de cast. Het commentaar van
de regisseur Jordan Peele heb ik
niet bekeken.
Uit de extra’s blijkt dat men
echt gegaan is voor de ongemakkelijke momenten tussen blank en zwart, en de paranoia hierover (vooral in Amerika). Het idee
voor de film is ontstaan tijdens de opkomst van Obama in 2008 en men wilde echt het publiek
bereiken om racisme te laten zien en tegen te gaan.
Ik wil de film geen
horrorfilm
noemen,
maar het voldoet zeer
zeker aan de eisen
voor een lekker spannende thriller. De
spanning wordt mooi
opgebouwd, je gelooft
wat je wordt voorgeschoteld. Tot op het
moment dat er op het
feest iemand uit zijn
dak gaat, lijkt er weinig echt mis te zijn.
Het wordt afgedaan
met een smoesje waar
Chris niet intrapt, en
dan gaan het balletje
sneller rollen. Niemand blijkt te zijn wat hij lijkt en de clou is bijzonder en
onverwacht. De film heeft mysterie, een tikje horror maar
wordt vooral steeds spannender. Er zit humor in de film, en
ik vind het niet vreemd dat de film een enorme hit is geworden. De plot zit goed in elkaar… en ik pas voorlopig even op
met dames die tegen een theekopje tikken… al lijken ze nog zo lief…
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The Babysitter

'The Babysitter' volgt de 12-jarige
jongen Cole. Hij is een beetje een
loser en een nerd. Als enige van
zijn leeftijdgenoten heeft hij nog
een babysitter, en wat voor één. Hij
is eigenlijk tot over zijn oren verliefd op zijn babysitter Bee. Bee
behoort tot de populaire meiden en
trekt toch op met Cole. Ze beschermt hem zelfs wanneer hij op
straat lastig gevallen wordt. Een buurmeisje van Cole wijst hem erop dat Bee wel eens wilde
feestjes kan houden als hij ligt te slapen. Cole besluit daarom op een avond dat hij op zal
blijven zodat hij zijn babysitter kan begluren. Wat hij daar te zien krijgt is in eerste instantie
precies wat hij verwacht had, maar wat volgt is een nacht vol onverwachte wendingen.
Ik verwachtte eerlijk gezegd niet zo
heel veel van deze film, kon aan de
hand van de afbeelding en het korte
verhaal op Netflix ook niet echt een
duidelijk beeld krijgen in welke
categorie ik de film moet plaatsen.
Dat wordt gaandeweg de film echt wel
duidelijk, uiteindelijk heeft het me
aangenaam weten te verrassen. Het
verhaal past goed in elkaar, maar verwacht zeker geen diepgang of uitgewerkte personages. Misschien een gemiste kans maar dat zou eigenlijk niet veel hebben toegevoegd en de snelheid zal er onder geleden hebben.
De twee hoofdpersonen Cole en Bee hebben dezelfde interesses, discofeestjes en sciencefiction
films, maar passen aan de andere kant totaal
niet bij elkaar. Bee is knap en populair en Cole is
een echte nerd. Dit creëert een aparte onderlinge band naarmate de film vordert. De horror en
humor is zeer goed uitgewerkt. Dit ontbreekt
nogal eens in dit soort films.
Het is wel echt een film waarbij je niet teveel
hoeft na te denken. Gewoon kijken en genieten
bij deze film. Niets is realistisch en klopt, maar
dat geeft juist de sfeer van de film aan. Het acteerwerk bij vooral de hoofdpersoon is ruim voldoende, Cole en Bee hebben er echt zin in en dat
straalt de film ook uit. Een echte aanrader voor
de horror/humor liefhebber...
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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.
We organiseren met regelmaat een fanclubdag of een
Dollarbaby Film Festival, of bezoeken een boekenmarkt of
zijn te gast bij een bijeenkomst van anderen.
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.
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