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Deze Kings Things is voor twee maanden tegelijk, want ook wij genieten graag
even van vakantie, en wensen jou natuurlijk geweldige dagen toe als je nog
vakantiedagen krijgt. Je kunt in elk geval de nieuwste Kings lezen. We hebben er
speciaal daarom een lekker dik nummer van gemaakt!
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Deze Kings Things is
verzonden naar 2412 fans
2124 fans
op
Hartelijk welkom allemaal!
Fanclub Sponsors

Je leest een uitgebreid interview met de tekenaar van de nieuwe comics van King
zoon Joe Hill: Cape Fallen. En zoon Owen King schreef een artikel over het
inspreken van boeken op een audiotape en hoe hij daar door zijn vader al op jonge leeftijd mee begon. Daarnaast werd de regisseur van de Dollarbaby Grey Matter geïnterviewd.
We stellen je in deze Kings Things ook graag voor aan Pitou Spruit. Velen van jullie kennen hem wel van het forum of hebben hem wellicht ontmoet op een fanclubdag: een verwoed verzamelaar uit Hellevoetsluis die jullie graag deelgenoot
gaat maken van speciale Stephen King Collectibles in zijn nieuwe rubriek!
Er is wat komkommertijdnieuws, een nieuwe
Luckey Quarter, en er zijn ook weer boek–,
film- en dollarbabyrecensies te lezen,
waaronder die van de nog te verschijnen biografie van Stephen King! Uiteraard is er ook
weer een nieuwe prijsvraag en een illustratie
van Martine.
Maar voor nu: eerst deze Kings Things maar
eens doorbladeren, zodat je weer helemaal
op de hoogte bent!
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Van de uitgevers van Stephen
King boeken, krijgen wij een percentage als je het boek via onze
shop koopt. Je helpt daarmee
dus de fanclub!
Iedereen die iets kocht in onze
eigen fanclubwinkel 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.

Veel leesplezier!
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 rekening
NL08 KNAB 0725 0367 37 t.n.v.
stichting Stephen King Fanclub te
Utrecht. Dank je wel!
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Kom ook naar Deventer!

Zondag 5 augustus
staat de fanclub er weer met 2 kramen ALLEEN MAAR Stephen King boeken!
Zeer waarschijnlijk staan we weer aan het Grote Kerkhof (vlakbij de Lebuïnus-kerk)
Op zondag 5 augustus 2018 vindt in de boeken- en Hanzestad Deventer de 30e editie plaats van de Deventer Boekenmarkt. In
totaal zijn er meer dan 850 kramen, gevuld met vele duizenden boeken: ruim 6 kilometer markt met deelname van
gerenommeerde boekhandelaren en antiquariaten uit heel Nederland.
Vorig jaar stonden we voor het eerst aan het Grote Kerkhof, en hoogstwaarschijnlijk staan we dit jaar weer opnieuw op dit
plein. Het is even afwachten tot de VVV alle deelnames heeft verwerkt en ingedeeld en ons bevestiging hiervan stuurt. Zodra
dat gebeurt (meestal half juli) zullen we het melden op onze facebookpagina en op de Ontmoet de Fanclub pagina.
Naast Nederlandstalige boeken van King hebben we ook wat Engelse boeken bij ons. Pockets, paperbacks, comics,
hardcovers… te kust en te keur! Als er boeken op voorraad zijn van Joe Hill of Owen King (zoons van King) of zijn vrouw
Tabitha nemen we die natuurlijk ook mee. Er zal merchandise te koop zijn (paraplu, winkelwagenmuntjes enz.) en ook de
diverse poppetjes van verschillende merken zijn van de partij. En als je nog een DVD zoekt (jawel, het kan op een
boekenmarkt), dan moet je ook een kijkje komen nemen bij onze kraam.
Kom gerust langs bij onze kraam voor een praatje, en neem dan gelijk een GRATIS pen of boekenlegger mee!
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Nieuwsflits
Even voorstellen Pitou Spruit
We starten in deze Kings Things met een nieuwe rubriek: ‘The Stephen King Collectibles’ die wordt geschreven
door een fan die er al vanaf de start van de fanclub bij is: Pitou Spruit. We stellen hem dan ook graag aan je voor.
Vanaf nu is er dus iedere maand een Collectibles te vinden, met steeds weer een nieuwe speciale uitgave uit de
USA of de UK in de schijnwerper.
Mijn naam is Pitou Spruit, geboren in Casablanca (Marokko) en sinds 1978 woonachtig in Hellevoetsluis. Ik werk in de zorgsector en begeleid mensen die een verstandelijke beperking en gedragsproblemen hebben. Ik ben getrouwd en ik heb 2 dochters. Toen het kwartaalblad van de fanclub in
1999 nog als ‘papieren versie’ uitkwam heb ik al als vrijwilliger meegewerkt en nu wil ik weer een
bijdrage leveren.
In 1986 zag ik het boek Bezeten Stad liggen van ene Stephen King en die cover intrigeerde mij.
Ik leende het boek en wat vond ik hem toen eng! Mijn volgende boek was Het en toen was ik
verkocht. Wat een verhalen schreef die man, daar moest ik meer van hebben. Ik struinde rommelmarkten en tweedehands boekenwinkeltjes af om titels te scoren.
Dit ging in een rap tempo, totdat ik besloot om nieuwe uitgaves te
kopen. Zodra mijn financiële situatie het toeliet, vloog ik naar de
boekenwinkel om de nieuwe King te kopen. Toen mijn Nederlandse
collectie compleet was, zag ik op vakantie een Franse uitgave liggen
en vroeg mij af in welke andere talen Stephen King was uitgebracht…
Zo begon mijn verzameling buitenlandse uitgaves en een paar jaar later had ik
edities uit exotische landen waarvan ik nooit had gedacht dat deze vertalingen zouden hebbn, zoals Iran, Mongolië, Bangladesh, Israël en Zuid-Korea. Uit elk land dat
een vertaling op de markt heeft gebracht, heb ik een boek in mijn bezit, 62 edities
in totaal. Ik heb zelfs een exemplaar in braille.
Mijn favoriete boek is Het, gevolgd door Bezeten Stad en De Beproeving. Het enige
dat mij niet kan bekoren, is de Donkere Toren-reeks. Verder heb ik veel films, gebaseerd op de boeken van King, gadgets, boeken over King en comics. Een paar jaar
terug raakte ik geïnteresseerd in de gelimiteerde edities uit de UK en US.
Prachtige (gesigneerde) hardcovers met fantastische illustraties in een slip- of traycase. Er ging een wereld voor mij open en sindsdien verzamel ik ook deze uitgaves.
Ik probeer ongeveer 10 Limiteds per jaar aan te schaffen.
Sommige edities zijn wereldwijd schaars en staan ‘gewoon’ in mijn boekenkast. Ik ben daar ontzettend trots op en
geniet nog elke dag van mijn verzameling en hobby. Mijn mooiste ‘King-moment’ is dus ook zonder meer mijn eerste boek met een handtekening. Vele volgden daarna.
We heten Pitou van harte welkom en hopen dat de ‘Collectibles’ ook bij jullie in de smaak zal vallen!

Mr. Mercedes teaser
Het tweede seizoen van Mr. Mercedes
staat in de planning voor augustus dit
jaar. Er is al een teaser online te vinden.
Ga jij ook weer kijken?
Verder in deze Kings Things wat meer
informatie hierover.
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PRIJSVRAAG
Oplossing prijsvraag vorige maand
De groene mijl werd door ons uitgegeven met deze omslag. Dit is nog in de
fanclubshop verkrijgbaar, er zijn er maar 300 van gemaakt, ter ere van ons
10-jarig bestaan. Kijk op de boekpagina voor de extra’s, waaronder een geweldige RVS boekenlegger.
De Ontvoering kwam met dezelfde cover uit als de reguliere boeken. Voor
wat er precies voorin staat, kijk je op de boekpagina.
Bij uitkomst van de Donkere Toren (7) gaven we een extra poster cadeau als
je dat bij ons kwam ophalen op de fanclubdag, maar het boek zelf is geen
speciale uitgave.
De Concordantie was een instinker… dat is in samenwerking met de fanclub
tot stand gekomen, en onze naam staat er wel in, maar was net als de rest van de
boeken die we toonden geen speciale uitgave van de fanclub.
Wie weet, komt er over 4 jaar als we 19 jaar bestaan weer een nieuwe uitgave? :)
Maar helaas… we ontvingen geen mail moet goede antwoorden, dus kunnen we
geen prijs weggeven deze maand. Volgende keer beter!

Prijsvraag juli/augustus
Radioruis...
Stephen King en zijn vrouw Tabitha zijn de eigenaren
van een radiozender in Maine (Verenigde Staten).
Deze radiozender wordt ook wel ‘Stephen Kings
Rock Station’ genoemd.
Wat is de naam van deze zender?
Stuur het antwoord vóór 20 augustus 2018 naar
fanclub@stephenking.nl.
Zet in de omschrijvingsregel ‘prijsvraag jul/aug’ en
vergeet ook je adresgegevens niet, zodat we je de
prijs kunnen toesturen!

Geef aan welk van deze boeken je zou willen winnen:
1.
Grim en Schaduw — Jon Skovron (leesexemplaar)
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2.

De grap — Gert Erauw (leesexemplaar)

3.

Poppenhuis — David Hewson
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Nieuwsflits
Plot van Elevation
De Nederlandse titel is nog niet bekend
gemaakt, maar er is al een update met
betrekking tot het plot van het boek
Elevation (met zo’n 144 pagina’s), dat
in oktober het boekwinkellicht zal gaan
zien. Hier zie je de UK-cover.
Castle Rock is een klein stadje, waar
een vuurtje snel rond gaat. Dat is
waarom Scott Carey alleen zijn vriend
dokter Bob Ellis vertrouwt met het
nieuws over zijn vreemde toestand. Hij verliest
gewicht, maar wordt niet dunner. Hij weegt hetzelfde
in zijn kleren als zonder zijn kleren aan… en het maakt
niet uit hoe zwaar zijn kleding is. Scott heeft ook
nieuwe buren, die een restaurant in de stad geopend
hebben, en het is een ervaring die gemeden wordt door
de lokale bevolking, want Deidre (ijskonijn) en haar
vrouw Missy (wel vriendelijk) passen nu eenmaal niet in
de verwachtingen van de community. En nu heeft Scott
het met hen aan de stok omdat hun honden zijn gras
gebruiken voor hun dagelijkse boodschap. Terwijl het
stadje zich voorbereid op de Thanksgiving hardloopwedstrijd, probeert Scott zich over de vooroordelen heen te
zetten en gaat hij ze helpen. Deze onverklaarbare
samenwerking en het mysterie van Scott’s toestand
brengt het beste naar boven in mensen, die van nature
geneigd zijn om in het slechtste te geloven… Je kunt
hier al een heel stuk lezen (in het Engels) uit het boek.

1 april! Kikker in je bil!

Limited Pennywise the story DVD
In augustus komt in de USA
de DVD Pennywise: the story
of IT uit.
Of deze ook in Nederland zal
verschijnen is ons nog niet
bekend, maar mocht je deze
limited edition niet willen
missen, dan moet je deze
pagina in de gaten houden....

Danny Torrance
Deadline heeft gemeld dat
Warner aan de praat is met Ewan McGregor voor de rol
van Danny Torrance in de verfilming van Dr. Sleep. De
film wordt door Mike Flanagan geregisseerd, en is het
vervolg op Kubricks versie van The Shining. Flanagan
herschreef het oorspronkelijke script van Akiva Goldsman. De studio heeft de film in de lift gezet nadat IT
een groot succes werd. King schreef Dr. Sleep in 2013,
en verhaalt wat er is geworden van Danny terwijl hij nu
een veertiger is die nog steeds vecht met de demonen
van zijn vader: alcoholisme en woede-uitbarstingen…

Pet Sematary
Er wordt steeds meer bekend over
de casting van de remake van Pet
Sematary.
Amy Seimetz heeft de rol van
Rachel Creed gekregen. Eerder
werd al bekend dat John Lithgow
en Jason Clark een rol zullen
spelen.
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Dark Tower tv-serie still alive!
In een interview met Deadline heeft Jennifer Salke
gemeld dat de tv-serie voor de Donkere Toren nog
steeds in leven is. Deadline vroeg naar de status
hiervan, en Salke vertelde dat zij die scripts nu nog niet
binnen heeft, maar dat die in de weken die komen
waarschijnlijk wel op haar bureau zullen belanden. ‘It is
very much alive!’ (bron)

American Master

Buitenstaander tv-serie!

In oktober zal Permuted
Press het boek American
Master, een nieuw boek over
Stephen King uitgeven. Het
is geschreven door Stephen
Spignesi. Er staan interviews
in en essays en inzichten van
de doorgaande fanatiekelingen.

Het boek is nog maar amper verschenen of het verhaal
is al ingepland voor een tv-serie!
Deadline meldde dat Media Rights
Capital van plan is een 10-delige serie
te maken, en hebben Richard Price al
zover gekregen om er het script voor
te maken. Jack Bender en Marty Bowen zijn producenten, zoals ook al
eerder bij Mr. Mercedes. Bender zou
mogelijk
ook
de
pilot
voor
The Outsider regisseren. King krijgt
nog een mogelijkheid om aan te
sluiten als producent. (bron)
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The
Cape Fallen
The Cape Fallen—Nieuwe comic reeks van Joe Hill
Ben Everaerts kreeg de kans om Zach Howard te interviewen, en die liet hij dan ook niet voorbij gaan. The Cape is
gebaseerd op het kort verhaal met dezelfde naam van Joe Hill, en kun je vinden in de bundel 20th Century
Ghosts. Op 27 juni 2018 start een nieuw hoofdstuk aan de The Cape comic, namelijk The Cape: Fallen (IDW). Deze
nieuwe comics-reeks is het derde deel van de populaire comic en is gesitueerd in de 3 dagen waarin tijdens het
eerste deel het hoofdpersonage, onze geliefde antiheld Eric, vermist is. Eric is een twintig jarige burnout, die net
zijn vriendin en job kwijt is geraakt. Maar vroeger, vroeger was hij de Red Bolt en met zijn zelfgemaakte cape kon
hij vliegen. Nu heeft hij zijn cape terug en Eric gaat hogerop…
Wederom wordt er samengewerkt met Jason Ciaramella (script), Zach Howard (tekenaar) en Nelson Daniel
(kleuren). Zij hebben in 2010, op aanwijzen van Joe, de one-shot gecreëerd en nadat deze zo geliefd was er een
vierdelige reeks van gemaakt, gevold door de prequel in 2012: The Cape 1969.
We hebben met tekenaar Zach Howard contact gezocht om hem een paar vragen te stellen over het werken aan
The Cape! Lees je dit graag in het Engels, zoals Zach de antwoorden zelf geschreven heeft? Dan kan je hier
klikken!
Zach is al 15 jaar een freelance professioneel tekenaar. Zijn meest bekende werkgevers zijn Marvel, Disney, DC,
Warner Bros., Image, IDW, Boom, Simon & Schuster en Steve Jackson Games. De populairste werken van hem zijn
Wild Blue Yonder, Shaun of the Dead, Spiderman, X-Men, GI Joe, The Cape en Batman. Hij is al genomineerd
geweest voor een Eisner Award, verschillende Indie prijzen en kreeg een Amazon Book of the Month selectie voor
Wild Blue Yonder. Buiten zijn professionele werk is Zach gepassioneerd in het steunen van jonge artiesten en
besteedt hij het grootste gedeelte van zijn vrije tijd aan het helpen groeien van de volgende generatie
kunstenaars.
Hoe ziet een typische dag eruit wanneer je bezig bent met tekenen?
Tegenwoordig doe ik ook aan begeleiding en bewerken van projecten, dus
kunnen mijn activiteiten van dag tot dag verschillen. Ik sta meestal op
rond 8 uur en werk totdat ik rond middernacht klaar ben. Ik neem een
lunchpauze en ga dan meestal joggen met de honden en mijn vrouw gaat
ook soms mee. Zodra ik 's morgens op kantoor kom, begin ik door e-mails
te ploegen en houd ik me bezig met de onderaannemerstaken. Ik probeer
wanhopig ergens voor de middag te tekenen. Ik steek zoveel mogelijk uren
als ik aankan in het tekenen en ga dan naar bed, wetende dat ik niet
genoeg klaar gekregen heb. Dat laatste deel is misschien wel
alomtegenwoordig voor de meeste stripboekartiesten.
Wassen, spoelen en herhalen totdat The Cape: Fallen klaar is! Ik heb Joe
het knapste boek op de plank beloofd en Nelson Daniel en ik zijn van plan
dat te doen =)
Wat doe je wanneer je een pauze neemt?
Een artikel lezen, e-mail controleren, naar de buiten gaan en kijken hoe
de wereld er daar uitziet, met de bal gooien samen met de honden,
trainen, dagdromen, enz. Ik probeer me volledig los te maken van het
tekenen zodat ik fris ben als ik terugkom. Mijn huidige stijl is zodanig
ontwikkeld dat mijn OCD de volledige controle over het stuur heeft en ik
knars alleen maar met mijn tanden en probeer vast te houden. Als ik klaar
ben met deze serie, zal ik een lange pauze nemen om de batterijen op te
laden.
Lang bedoel ik dan voor een stripboekartiest! We hebben de neiging om
neurotisch te zijn over onze langdurige afwezigheid van de sequentiële
meesteres.
Als je aan het tekenen bent, staat er dan iets aan op de achtergrond?
Een constant draaiende menagerie van muziek, podcasts, audioboeken en stand-up komedie. Na 18 jaar werken in
afzondering verveel ik me snel, maar ik verveel me snel dus voer ik continu een strijd met mijn bewuste brein te
leiden om mijn vingers hun muze te laten vinden. Vandaar dus de constante rotatie. Het helpt mijn brein
bijkrabbelen terwijl ik blad na blad na blad teken... Men moet de demonen van stagnatie met verscheidenheid
bevechten.
Muziek, een podcast of TV? Wat voor soort dan?
Op dit punt is mijn muzieksmaak zo eclectisch en gevarieerd dat het moeilijk is om ze gewoon op te sommen.
Alles van Dylan naar Biggie tot Gogo Bordello. Bergen van rommel daartussen. Podcasts - Opnieuw nogal
gevarieerd, maar hier zijn mijn absolute favorieten: Your Mom's House (probeer het maar eens), Hardcore History
(een massa aan historische perspectieven, verteld door een briljante verhalenverteller), Joe Rogan Experience
(nou, duh!), Radio Lab (eclectisch, goed bewerkt en heeft een eindeloze bron van hartigheid).
Hoe is je relatie met Joe Hill en schrijver Jason Ciaramella?
Geweldig! Ik voel me vereerd dat ik met beiden kan werken. Deze hele creatieve ploeg is rotsvast en op dezelfde
golflengte. Dat is altijd een goede basis om getekende sufferds in het bos te laten sterven!
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The
Cape Fallen
Jij kwam op het idee om de drie dagen dat Eric verdwenen was te vertellen en Jason schreef daarop het script.
Hoeveel input heb je zelf gehad in de verhaallijn?
Jason had hier en daar door de jaren heen al gehint op een vervolg, maar ik was bezig met Wild Blue Yonder of een
ander multimediaproject. Maar op een dag was ik The Cape aan het herlezen en ik herinnerde me dat ik me altijd
afvroeg voor welk avontuur Eric was afgedwaald die drie ontbrekende dagen waarover zijn moeder aan Nicky
vertelt. Ik heb in feite enkel Jason daarin gehint om een verhaal te bedenken en ik zou dan terugkomen met Nelson
om een vervolg te doen. Jason schreef me daarop terug en vroeg me of ik LARP’en fijn vond. Ik was er direct voor te
vinden en Nelson staat altijd paraat. Dus hier zijn we - nu krijgen we weer een ronde van Eric zijn val in de
duisternis!
Hoeveel is Joe met het boek bezig?
Hij en Jason werken nauwer samen dan Nelson en ik, maar hij is bij elke stap - van script tot belettering betrokken. Ik ben er vrij zeker van dat hij verschillende klonen heeft op dit moment.
Ben je een fan van Joe?
Nou, ik denk dat je het antwoord op die vraag al weet. Ha! Hij is een multi-genre schrijvende demonheer. En hij is
een beter persoon dan dat hij schrijver is. Dus iedereen die geen fan van Joe Hill is, kan zichzelf in de ballen slaan
=)
Zo ja, heb je dan een favoriet boek of kortverhaal?
Ik ga een klojo zijn en zeg The Cape! Lol.
Het is het eerste dat ik van Joe heb gelezen en daarna heb ik zijn niet-comics werk gelezen. Ik was vereerd om deel
uit te maken van het kort verhaal Loaded, maar The Cape is nog steeds mijn favoriet. Ik hou van verhalen die de
lezer in de borst trappen terwijl het nog steeds een leuk verhaal blijft.
Is er een heen en weer verloop voordat je start met een boek?
Dit boek? Een beetje, maar dat is voornamelijk al gebeurd in het begin toen Jason het verhaal ontwikkelde.
Zoals met karakterschetsen, scène-uitwerking?
Ik begon met de personages ontwerpen in het begin al, samen met de hut, maar de rest
ontwierp ik terwijl het verhaal zich ontwikkelde. Jason plaatste het verhaal in een plaatsje
genaamd Blue Hills in Massachusetts, dus ik had een goede referentie om een setting voor het
verhaal te creëren. Ik bestudeerde in feite de locatie en maakte vervolgens een fantasieversie
ervan die het verhaal in de loop van 30 jaar zou dienen.
Hetzelfde geldt voor de hut. Ik wilde zowel de hut als het bos een eigen karakter geven, het
bos zou bijvoorbeeld lang en verstikkend moeten gaan aanvoelen naarmate het verhaal vordert.
Ik wilde dat de personages zich gevangen zouden voelen.
De hut veroudert door het verhaal heen, dus ik moest dit in gedachten houden bij het
ontwerpen ervan, in 1968 moest het magisch voelen maar verwaarloosd en overwoekerd in
moderne tijden. Ik had plezier met het ontwerpen hiervan - ik houd van tastbare progressie in
een verhaal.
Heb je de vrijheid om zelf de pagina's in te delen?
Natuurlijk - ik heb complete vrijheid. Jason geeft me het aantal panelen en de beschrijvingen
en dan ga ik aan de gang. Ik voeg panelen toe en verwijder ze als me door de pagina's werk,
maar Jason en ik praten er altijd over en zorgen ervoor dat we het eens zijn voordat er
besluiten worden genomen.
Gelukkig vertrouwt het hele team van The Cape op elkaar en komen we op een gegeven
moment elk met het juiste op de proppen. Jason neemt Joe's karakter en stuurt me een mooi,
strak script dat ik op mijn beurt visueel interpreteer met lijnen. Nelson komt er dan bij en begrijpt mijn waanzin en
verenigt die met de visie van Jason. Joe heeft zijn hand in al onze creatieve inbreng en wanneer het eindproduct er
is, zien we een verhaal van sterke, creatieve stemmen die samenkomen in een geweldig pakket.
Of is het een nauw script met weinig of geen aanpassing?
Jason Ciaramella schrijft zeer strakke scripts die me nooit van hun koers doen afwijken of me laten dwalen in
stompzinnigheid. Echter, zoals ik hierboven al vermeldde, laten Joe en Jason me wel van de leiband af om te kijken
met wat voor ridicule dingen ik uit het bos terugkom.
Hoe is je relatie met de inkleurder, Nelson Daniel?
We proberen een manier te vinden om onze vrouwen te laten weten dat we er samen vandoor zijn.
Samenwerken doen we al 9 jaar onafgebroken. Ik kan me niet voorstellen dat ik met een ander hetzelfde zou
werken als met hem. We hebben volledig vertrouwen in elkaar en hij brengt orde in mijn gelaagde chaos.
Als je je afgewerkte tekeningen inlevert bij Nelson, geef je dan aanwijzingen over hoe sommige dingen
ingekleurd moeten worden?
Ik geef hem aantekeningen en we praten erover. Hij gaat dan weg en volgt zijn muze. Soms volgt hij mijn
aantekeningen, soms bedenkt hij dingen die veel beter zijn dan mijn gedachten. We werken heel nauw samen en
meestal alleen wanneer we iets voor ogen brengen.
Hij, die zelf een uitstekende verhalenverteller/kunstenaar is, heeft mij niet nodig om hem te kluisteren. Samen
maken we iets veel beters dan één van ons zou kunnen doen alleen. Onze Yin/Yang-stijlen creëren iets nieuws en
beslist krachtiger dan mijn lijnen alleen.
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Nieuwsflits
The
Cape Fallen
Maak je graag je handen vuil met het inkten? Ik zie dat je soms
met wit inkleurt en dat je veel met zwarte vlakken werkt. Je doet
alles met de hand! Wat zijn je ideeën over digitaal inkten?
Ik inkt alles traditioneel en zal altijd traditioneel inkten. Dat is de
enige manier om de waarheid te vinden in een kunstwerk dat ik
maak. Ik was vroeger een pottenbakker, dus ik denk dat ik ergens
vuile handen in mijn ziel nodig heb.
Digitaal inkten - Ik heb slechts een handvol mensen gezien die in
staat waren om me te verbazen en mijn ingewanden te laten
draaien. Dat gezegd zijnde, terwijl de digitale programma's
uitbreiden en verfijnen, zien we veel nieuwe en interessante stijlen.
Ik ben er echter van overtuigd dat de meeste krachtpatsers die
inkten op de computer het eerst traditioneel leerden.
Er is veel geweld in The Cape, er wordt niet op bespaard.
Bedankt =)
Het voelt alsof het gechoreografeerde geweld iets is waar je heel
goed in bent. Waar komt de inspiratie vandaan voor sommige
scènes? Horror- films? Actiefilms?
Geen van beide. Ik probeer me niet langer te laten beïnvloeden door
de visie van andere artiesten.
Ik ben een gestoord iemand die opgroeide met veel geweld, ik hield
van Conan en daarna ging ik MMA trainen en kickboksen. Ik leen
hieruit gewoon mijn kennis van bloederig geweld, haal het door het
fantasiefilter en dan zie je het resultaat. Ik probeer de gewelddadige
resultaten te laten klinken, maar houd de feiten tot het resultaat
gebaseerd op de realiteit.
Eigenlijk vind ik het leuk om de actie te laten baseren op realiteit,
maar met het gevoel van een beetje fantasie erbij.
Kan je ons wat meer vertellen over wat we kunnen verwachten in The Cape: Fallen?
Bloed, bladeren, dood, nachtmerries en zelfverwerkelijking =)
Wat brengt de toekomst ons na deze reeks voor The Cape?
Er is een grote druk om het te realiseren op een multimedia
platform, maar ik mag daar niets over loslaten.
Wat betreft de comics, heb ik een vervolg op de serie gehint
aan Jason en hij leek het leuk te vinden. Dus wie weet,
toch? Als dat idee mislukt, ga ik het tafereel dat ik
uittekende voor hem misschien gebruiken als fan-art. Het
bijt teveel in mijn kont om het op een gegeven moment niet
tot leven te laten komen.
The Cape: Fallen is verkrijgbaar bij elke stripboek/comic
winkel in je buurt en online vanaf 27 juni 2018, dus aarzel
niet om één exemplaar (of twee, of misschien zelfs een hele
stapel voor de volledige familie) te kopen! Niet alleen steun
je daarmee de artiest maar zorg je er zo ook voor dat er nog
meer comics komen!
En op dezelfde dag komt er ook een reprint uit van de
originele The Cape, een Greatest Hits Edition!
Grote dank ook aan Belgische comicartiest
Rob Croonenborgs voor het helpen opstellen van de vragen!
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Mei 2018

paperback

De Buitenstaander
House of Books - 24,95
978-90-443-5289-4

FANCLUB

Hardcover 978-90-443-5290-0 ook
24,95.—al uitverkocht!
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Juli 2018

paperback

Stephen King Biografie door Lisa
Rogak. 22,50 voor 352 blz.
978-90-245-8152-8

Juli 2018

paperback

Dodenwake paperback 12,50
(actie 3 halen 2 betalen in juli)
978-90-245-8182-5

Juli 2018

paperback

Misery paperback 12,50 (actie 3
halen 2 betalen in juli)
978-90-245-8181-8

Juli 2018

paperback

Christine paperback 12,50 (actie
3 halen 2 betalen in juli)
978-90-245-8179-5

Juli 2018

paperback

Cujo paperback 12,50 (actie 3
halen 2 betalen in juli)
978-90-245-8183-2

Juli 2018

paperback

Alles is Eventueel paperback
12,50 (actie 3 halen 2 betalen in
juli)
978-90-24-58185-6

Juli 2018

paperback

De ogen van de draak paperback
12,50 (actie 3 halen 2 betalen in
juli)
978-90-245-8184-9

Oktober?

?

Vertaling van Elevation?
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IT verfilming - deel 2
De volwassen cast van IT: Chapter 2 begint steeds meer
vorm te krijgen.
-

Pennywise – Bill Skarsgard, maar dat wisten we al.
James Ransone – Eddie
Jay Ryan – Ben
Isaiah Mustafa – Mike
Jessica Chastain – Beverly
Andy Bean – Stan
James McAvoy - Bill (nog niet officieel)
Bill Hader - Richie (nog niet officieel)

Castle Rock op Hulu
25 juli a.s. zal de tv-serie Castle Rock voor het eerst op
de zender Hulu worden uitgezonden. Sam Shaw en
Dustin Thomason praten erover tijdens een festival in
Texas, en je leest het hier. Meer informatie.

Films en series nog in de maak
Buiten de films die we in deze Kings Things al noemden,
zijn er nog meer films in de maak…
Films: The Long Walk, Tommyknockers remake
(Universal kreeg de rechten een paar maanden geleden), The Talisman (Universal heeft de rechten nog
steeds), Dr. Sleep (Warner Bros), Suffer the Little
Children (Sean Carter), Pet Semetary remake
(Paramount), Firestarter remake (Universal), In the Tall
Grass (Netflix), Gingerbread Girl (Brainstorm Media) en
als laatste Snapshot 1988 (niet King, maar van zoon Joe
en ‘zo King-ian as hell).
Series: Castle Rock (Hulu, juli a.s.) The Bone Church
(Chris Long en David Ayer), Dark Tower (Amazon) en
The Stand remake (Josh Boone).

Mike

C
l
u
b

Eddie

Stan

Pet Sematary audiobook
Van Pet Sematary is eindelijk een audioboek gemaakt
(Engels). Je kunt er hier alvast een stukje van luisteren.
Beverly
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MERCHANDISE & SPONSORING

H

ebbedingetjes

In onze fanclubshop vind je ook onze
merchandise: winkelwagenmuntjes, ijskrabbers,
magneten en 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 de goedkoopste gratis). Koop je er 10, dan dus 2 gratis…. enz. Alleen geldig op boeken en dvd’s
Verzenden gebeurt 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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Door: Pitou Spruit

The Stephen King Collectibles
In deze Kings Things starten we met deze nieuwe rubriek: ‘The Stephen King Collectibles’.
Kort gezegd is het een rubriek over speciale edities die in Amerika en Engeland uitkomen.
Als Nederlandse fan verzamel je die misschien niet, maar het is wel heel interessant om te
zien met welke bijzondere uitgaven zij komen en misschien een beetje jaloers op te
worden. De rubriek wordt geschreven door een fan die er al vanaf de start van de fanclub
bij is: Pitou Spruit. We stellen hem in deze Kings Things dan ook graag even aan je voor.
Vanaf nu is er dus iedere maand een Collectibles te vinden, met steeds weer een nieuw
boek in de schijnwerper.
Een vaak gehoorde kreet binnen de ‘Stephen King gemeenschap’: “Er is in ons land weinig
animo voor de gelimiteerde Nederlandse hardcover boeken van Stephen King”…
Dit is helaas waar. Ondanks het feit dat Luitingh jarenlang speciale (genummerde) uitgaves heeft uitgegeven, denk
aan De Shining vorig jaar, werden deze niet zo gretig afgenomen. De enige gewilde Nederlandse editie onder fans,
blijft nog altijd de genummerde hardcover van De Beproeving, daar hangt nog steeds een prijskaartje aan van
gemiddeld €125,00 tot € 150,00. Best prijzig voor een Nederlands boek.
Hoe anders is het in Engeland (UK) en in de Verenigde Staten (US).
Zodra een uitgeverij een nieuwe titel aankondigt als zijnde Limited, is deze in no time uitverkocht, soms zelfs na
een half uur! En dan hebben wij het over boeken van honderden tot duizenden Ponden/Dollars…
Krankzinnig? Tsja… het is een hobby die veel geld kan kosten. De ene fan verzamelt luciferdoosjes, een ander
auto’s. Jij en ik kopen en verzamelen boeken. Sommigen willen alle verschillende ISBN-nummers, een ander houdt
het bij één paperback per titel. Het maakt niet uit hoe en wat je verzamelt, als je er maar plezier aan beleeft.
De markt voor gelimiteerde boeken is in de UK maar vooral in de US ontzettend groot. En prijzig. Deze exemplaren
zijn niet zomaar in de lokale boekenwinkels te koop.
Er zijn dus een paar uitgeverijen (zie info verderop) in de wereld die Limited boeken van Stephen King uitbrengen.
Zij kondigen deze aan op hun site en bestellen maar!
Maar niet iedereen mag bepaalde edities aanschaffen. Vooral de Lettered Editions (zie info verderop) zijn meestal
voorbehouden aan mensen met een soort abonnement. Zij mogen, in de meeste gevallen, een letter uitzoeken en
deze bestellen. Deze fans behouden ook de letter die zij hebben uitgezocht en krijgen voorrang bij het bestellen
van de volgende editie(s) met dezelfde letter. Heb je interesse in een bepaald exemplaar, houd dan de site van
desbetreffende uitgeverij goed in de gaten want het kan razendsnel gaan. Als het exemplaar éénmaal uitverkocht
is, komt er geen herdruk.
En je moet geduld hebben, éénmaal besteld betekent ongeveer een jaartje wachten op de levering.
Maar…je wordt niet teleurgesteld! Er wordt hoogwaardig papier gebruikt, de boeken hebben meestal schitterende
illustraties (al zijn de meningen daarover soms verdeeld), mooie dustjackets (stofomslag om het boek) en ze
worden afgeleverd in stijlvolle stevige slip- en traycases (hoes of box waar je het boek in bewaart ter bescherming).
Ware kunst en unieke exemplaren die wereldwijd begeerd worden.
Voordat je je geluk gaat beproeven, even wat informatie:

*De Amerikaanse Stephen King site met heel veel informatie, een forum, collecties van leden uit de hele wereld en
pagina’s met alle Collectibles op een rijtje:
http://www.thedarktower.org/
http://www.thedarktower.org/palaver/forumdisplay.php?124-Stephen-King-Collectibles- Catalog
* Nog een site met Collectibles en prijsinformatie:
http://www.stephenkingcollector.com/
*US en UK uitgeverijen van Collectibles:
http://www.cemeterydance.com/
https://subterraneanpress.com/
https://suntup.press/
https://www.pspublishing.co.uk/
*Facebookpagina’s waar Collectibles worden besproken en verkocht:
https://www.facebook.com/groups/1884229755159861/
https://www.facebook.com/groups/1524323717578302/
https://www.facebook.com/groups/819005921473522/
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The Stephen King Collectibles
Terminologie:
Slipcase: Hoes waar je het boek in schuift, ter bescherming.
Traycase: Box waar je het boek inlegt, ter bescherming.
Gift Edition: Een ‘opstap’ exemplaar, niet genummerd en niet gesigneerd in een (meestal) grote oplage.
Artist Edition: Een genummerd exemplaar dat meestal is gesigneerd door de artiesten die de illustraties verzorgen.
Signed Limited Edition: Een genummerd exemplaar, wereldwijd kleiner in oplage dan een Gift Edition, dat is gesigneerd door
Stephen King en door de artiesten die de illustraties verzorgen.
Lettered Edition: Een exemplaar met wereldwijd een zeer kleine oplage (26/52) aangeduid met een letter (bijv. A of AA) dat
gesigneerd is door Stephen King en door de artiesten die de illustraties verzorgen.
Flatsigned: Een exemplaar, meestal regulier US, dat gesigneerd is door Stephen King tijdens een signeersessie.
Remarque: De artiest van de desbetreffende illustraties heeft een aparte unieke tekening in het boek getekend.
Portfolio: Verzameling illustraties van artiesten die los verzameld zijn en in een exclusieve map te koop worden aangeboden.

Deze maand de

Collectible IT
It (Het) uit 1986 is in 2011 door Cemetery Dance (US) uitgegeven als
zijnde ‘The 25th Anniversary Special Edition’. Er zijn drie edities, namelijk de Gift Edition (oplage van 2.750), Signed Limited Edition (750) en de
Lettered Edition (52). De illustraties zijn verzorgd door Glen Orbik, Erin
S. Wells en Alan M. Clark.
Stephen King en de drie artiesten hebben de Signed Limited Editions en
de Lettered Editions gesigneerd. De prijs van de Gift Edition was $125,
de Signed Limited Edition $475 en de Lettered Edition $2000. De prijzen
nu worden geschat op om en nabij $700, $2000 en $7000. Dit exemplaar
kreeg vorig jaar weer veel aandacht vanwege de film en de prijs zal alleen maar blijven stijgen. Er zijn in 2012 500 Portfolio’s uitgegeven van $85 per stuk. Bizar feitje: de Signed Limited
Edition was binnen 30 uur na aankondiging uitverkocht en de Lettered Edition binnen 25 minuten!

Signeerpagina
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The Stephen King Collectibles
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Lettered Edition
Portfolio

Dit jaar verschijnt een bijzonder exemplaar van Suntup/Dragon Rebound
Editions (hier links). Een oplage van 26 edities (niet gesigneerd door King)
voor een prijs van$1475 bij http://dragonrebound.com.
Ten slotte bestaat er nog een Duits ongesigneerd exemplaar genaamd ‘The
German Bootleg Edition’ wat onder verzamelaars als een culteditie wordt
aangeduid. Dit boek is in 1986 door uitgeverij Phantasia uitgegeven
(oplage 250) voor een prijs van 148 DM.

Eigen exemplaren (Signed Limited Edition & Gift Edition)
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Eerste trailer seizoen 2 Mr. Mercedes

1 april! Kikker in je bil!

De eerste trailer voor seizoen 2 van ‘Mr. Mercedes’
https://youtu.be/gkwoRaLahl4

Een van Stephen Kings meest iconische personages keert deze zomer terug, als het tweede seizoen van
Mr. Mercedes verder gaat met de avonturen van Bill Hodges. Een geheel nieuwe trailer met clips, interviews en
een kijkje achter de schermen is nu te zien, voorafgaand aan de serie die vanaf 22 augustus weer wordt
uitgezonden. Bekijk de trailer hierboven.
De serie is gebaseerd op een trilogie van boeken die zijn gericht op Hodges; het eerste boek is Mr. Mercedes en de
latere romans zijn Eerlijke Vinder en Wisseling van de wacht. Net als Game of Thrones, houdt deze King-serie de
naam van de eerste roman ondanks het feit dat extra seizoenen worden geïnspireerd door verschillende romans.
Mr. Mercedes volgt de krankzinnige moordenaar Brady
Hartsfield (Harry Treadaway), die de gepensioneerde
politiedetective Bill Hodges (Brendan Gleeson) uitdaagt
met een aantal lugubere brieven en e-mails, en daarmee
de ex-agent ertoe dwingt een privé, en potentieel
strafbare kruistocht te beginnen om de moordenaar voor
het gerecht te brengen, voordat deze in staat is opnieuw
toe te slaan..
David E. Kelley fungeerde als de scriptschrijver van het
eerste seizoen, nadat hij het plan voor follow-up
seizoenen al eerder had uitgelegd.
"Het meesterplan, dat natuurlijk altijd aan verandering
onderhevig is, is dat elk boek een heel seizoen zou
representeren, en Mr. Mercedes is het eerste seizoen,"
legde Kelley vorig jaar uit aan The Hollywood Reporter
"Dan zullen we ons wenden tot seizoen twee en het
tweede boek, maar wij zijn nog niet als een groep
schrijvers bij elkaar geweest of begonnen met het
stoeien over verhalen voor jaar twee, dus het is voorbarig
om verder iets te zeggen. Maar het succesvolle concept is
dat we elk boek als een heel seizoen van 10 afleveringen
zouden doen."
Het bronmateriaal mag dan maar uit drie boeken bestaan, maar Kelley wil met veel plezier voor meerdere
seizoenen zorgen.
"Ja, in eerste instantie wel, maar als het succesvol is, kunnen we verder gaan dan dat," zei Kelley op de vraag of
de reeks langer dan drie seizoenen zal bestaan. "Dat is ieders plan, nietwaar? Je blijft doorgaan en doorgaan en je
blijft meer nieuwe verhalen vinden. Maar als we er nader op in gaan, het idee is dat we drie boeken hebben en als
het succesvol is maken we drie seizoenen en daarna, wie weet? Misschien nog meer als we er lol in hebben."
Deze zomer zal ook het debuut van de op Stephen King geïnspireerde tv-serie Castle Rock te zien zijn op Hulu,
waarin een scala aan burgers te zien zal zijn die in de bekende King-omgeving wonen.
Castle Rock start op 25 juli. Mr. Mercedes keert op 22 augustus terug naar het AT&T Audience Network.
De uitgave van het eerste seizoen op DVD is voor 14 augustus a.s. aangekondigd op Amazon. Voor Nederland
hebben wij deze nog niet kunnen vinden.

Door Patrick Cavanaugh – 8 juni 2018
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Owen King: audioboeken inspreken…

Foto met dank aan Owen King

Toen ik de deur van mijn slaapkamer dicht deed, ging zitten, de rode knop van mijn
cassetterecorder indrukte en hardop begon voor te lezen, veranderde mijn beleving van lezen.
Mijn vader gaf me mijn eerste baantje, het inspreken van audioboeken op een cassettebandje. Hij was al vroeg
gegrepen door dit medium maar, zoals hij later uitgelegde, “Er was volop keuze, zo lang je alleen maar ‘The
Thorn Birds’ wilde horen.” Dus op een dag in 1987 gaf hij mij een memorecorder, een stapeltje lege bandjes, en
een exemplaar van het boek ‘Watchers’ van Dean Koontz, en bood me negen dollar voor elk ingesproken bandje
van 60 minuten.
Dit was nogal een optimistisch plan van mijn vader. Niet alleen omdat ik pas 10 jaar oud was, maar ook omdat
mijn prestaties met hardop lezen berucht waren. Mijn ouders en ik lazen nog steeds elke avond boeken, en ik was
net begonnen mijn leesbeurten op te eisen. Tijdens onze reis door Robert Louis Stevenson’s ‘Kidnapped’ had ik
hun liefde getest met roekeloze pogingen om een Schots accent te gebruiken voor de revolutionair Alan Breck
Stewart, met wie de protagonist van het boek, David Balfour, vriendschap sluit. Zelfs toen ze me smeekten
hiermee te stoppen, maakte ik nog een ratjetoe van fragmenten als het volgende:
“Do

ye see my sword? It has slashed the heads off mair whigamores than you have toes upon your
feet. Call up your vermin to your back, sir, and fall on! The sooner the clash begins, the sooner ye’ll
taste this steel throughout your vitals.”
Desondanks liet mijn vader me ‘Watchers’ inspreken (als Stephen King naar een Dean Koontz verhaal wil luisteren,
dan luistert hij naar een Dean Koontz verhaal). En voor die negen dollar— een waanzinnig salaris— volbracht ik de
taak. Of ik las ‘Watchers’ zo goed als elke tienjarige zou kunnen, zittend aan mijn slaapkamerbureau onder de
poster van Roger Clemens midden in een worp, terwijl ik me door de moeilijke woorden heen worstelde en het
bandje zich vulde met kamergeluiden terwijl ik pauzeerde om over de langere zinnen na te denken.
Het verhaal van ‘Watchers’ gaat over een superintelligente hond die met zijn menselijke baas, een voormalig
Delta Force commando, communiceert via Scrabblesteentjes. Volgens Wikipedia is het grootste gevaar in het
verhaal een genetisch gemanipuleerde baviaan, wat nogal angstaanjagend klinkt, maar het Scrabble-deel is wat ik
me herinner. Een van de trucjes die slechte critici gebruiken om hun afkeer van een genreroman te laten blijken,
is alle wilde elementen op te sommen, bijv. “[Boektitel] gaat over een slagschip in 1943, een Siamese tweeling in
2017, een subplot over een seriemoordenaar genaamd Ducky, en een lijk dat sprinkhanen uitbraakt” zonder deze
elementen in enige context te plaatsen. Ik vermoed dat een van de redenen waarom mijn vader me zo graag
plaagt met ‘Watchers’ is dat hij gevoelig is voor dit soort afkeuring.
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- vervolg - Owen King
Voor de goede orde, ik zou nooit een boek over een magische hond, een voormalig ex-Delta Force commando, en
een genetisch gemanipuleerde baviaan zomaar van de hand wijzen. Ik weet zeker dat ik niet echt heb gezegd dat ik
het boek haat. Het irriteerde me gewoon dat het wel erg gemakkelijk was dat deze hond gevonden werd door een
voormalig Delta Force commando. Dat was wel erg toevallig, of niet soms?
Ik had veel boeken gelezen, maar daar niet echt verder over nagedacht; ik consumeerde ze gewoon. Paperbacks uit
de ‘Three Investigators’ serie lagen opgestapeld rond mijn bed, ik had ervan genoten en ze vervolgens neergegooid.
Maar, toen ik de deur van mijn slaapkamer dicht deed, ging zitten, de rode knop van mijn cassetterecorder indrukte
en hardop begon voor te lezen uit ‘Watchers’, veranderde mijn beleving van lezen. Zoals altijd liet het verhaal me
de wereld om me heen vergeten, maar nu bleef een deel van mij aanwezig. Het is veel moeilijker om woorden te
negeren als ze uit je eigen mond komen.
‘Watchers’ was pas het begin. Gedurende mijn tienerjaren volgenden er nog minstens twee dozijn andere
boekopnames. Mijn vader schakelde ook mijn broer en zus in. Hij beweert dat hij niet aan het proberen was onze
literaire horizon te verbreden; hij wilde alleen maar naar de boeken luisteren. Niettemin verbreedden ze die van
mij. Een incomplete lijst van mijn eigen opdrachten omvat mainstream fictie (‘A Separate Peace’), fantasy (‘The
Fellowship of the Ring), ‘misdaadromans (‘The Grifters’, ‘You Play the Black and the Red Comes Up’), science
fiction (‘Dune’, ‘Ring Around the Sun’), en diverse bloemlezingen.
Als het alleen aan mij had gelegen, had ik beslist ‘The Fellowship of the Ring’ and ‘Dune’wel gevonden, maar ik
betwijfel of ik een boek als Jim Thompson’s ‘The Grifters’ van Jim Thompson opgepakt zou hebben; de titel zei me
niets, en op het omslag stond een afbeelding van een man met een aapachtig gezicht, een norse vrouw die een
sigaret rookte, en een paar grote dobbelstenen, die op een stuk van de Boston Globe lagen met de verontrustende
kop ‘Sterk vlees.’ Ik zal 13 of 14 geweest zijn toen ik het boek las, en de harde, leugenachtige wereld die
beschreven werd, verontrustte me. Het waanzinnige contrast tussen dat boek en ‘The Fellowship of the Ring’ was
een plezier op zich; om van het een naar de ander te gaan, voelde als een soort teleportatie.
Het baantje was ook een goede oefening in schrijven. Mijn deur dicht doen en aan het bureau gaan zitten was een
weerspiegeling van wat mijn ouders elke dag deden, als ze zich uren achter elkaar alleen in hun respectievelijke
kantoren opsloten. (Mijn vader ging soms weer aan het werk na het avondeten en ging dan door tot diep in de nacht.
Als ik dan, in mijn bed aan de andere kant van het huis, de sinistere baslijnen hoorde van een van de AC/DC LP’s
waar hij graag naar luisterde met de volumeknop op 10, wist ik dat hij aan het corrigeren was.)
De hoeveelheid tijd die mijn ouders alleen doorbrachten, verontrustte mee. Ik snapte niet hoe ze dat konden
verdragen. Ik dacht dat een schrijver zijn niet alleen het ergste baantje ter wereld was, maar ook nog eens het
engste. Ik herinner me dat ik rondhing voor de trap naar mijn vader’s kantoor, waar Marlowe, onze corgi, languit
voor de deur lag. Marlowe was een enorm gezelschapsdier, maar als mijn vader de deur dicht deed, zakte hij ter
plekke als een zielig hoopje in elkaar. Zijn tragedie was voor mij de beste gelegenheid om hem te aaien, en dus ging
ik er ook bij liggen. Op de achtergrond kon je het plastic geluid van de toetsaanslagen uit het kantoor horen komen.
Op een keer vroeg ik me af, terwijl ik Marlowe aaide en het getik van de typmachine maar door ging, of mijn vader
nou eigenlijk iets specifieks aan het schrijven was, of dat hij gewoon zo veel mogelijk lawaai maakte om slechte
wezens weg te houden.
Voor zover ik weet zijn er geen bandjes meer van ‘Watchers’, al heb ik nog wel mijn versie van ‘Dune’. Het is een
betreurenswaardig document; ik lees voor, nasaal en buiten adem, als een telemarketeer die worstelt om iemand
aan de lijn te houden. Maar ik neem nog steeds af en toe een boek op voor mijn vader, als een cadeautje. Een paar
jaar geleden besloot ik ‘Oorlog en vrede’ op te nemen als kerstcadeau. Uiteindelijk kwam dat cadeau pas een paar
kerstmissen later, en ik zondigde zoveel tegen de Russische nomenclatuur dat allen God me dat kan vergeven, maar
het was een enorme verbetering in mijn techniek. Ik mag dan een slechte Alan Breck Stewart zijn geweest, maar ik
had het juiste idee: als je iemand anders voorleest, is het voor hen gemakkelijker om de taal in zich op te nemen als
je wat karakter in je karakters legt. Je belt niet van het Resort Rewards Center. Je leest over een man met een
zwaard die over de zeik is.
Mijn vader is echter een veel betere lezer dan ik. Hij heeft voor mij door de Jaren heen een aantal boeken
opgenomen: boeken van Louise
Welch, Jon Hassler, Graham
Greene. Hij doet niet zoveel
accenten, maar hij is een kei in
het aanpassen van bepaalde
stemmen, het tastbaar maken
van de stem van een dronkaard,
of een grijnslach toevoegen aan
de stem van ruw karakter. Waar
hij vooral goed in is, is het tempo
— geen wonder als je zijn boeken
gelezen hebt. Die bandjes en
cd’s zijn heel dierbaar voor me,
warm en levend. Het is
geruststellend om in de auto een
bekende stem te hebben die een
verhaal vertelt. Ik snap waarom
je bereid zou zijn daarvoor te
betalen…
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Interview met Cole Nelson (regisseur van de Dollarbaby ‘Grey Matter)
door Danny Paap vertaling door Ninja Paap-Luijten en Kirsten Mulder

Onlangs verscheen de Dollarbaby Grey Matter, gebaseerd op het
verhaal ‘Twee maal twee is vier’ (uit: De Satanskinderen) van Stephen
King.
Nieuwsgierig naar de achtergrond van dit verhaal, heeft onze Danny
contact opgenomen met Cole Nelson, die de film regisseerde. Hieronder
lees je wat Cole Nelson over de film te vertellen heeft.
……………………………………………………………………………………………………………………..
SKF: Kun je om te beginnen iets over jezelf vertellen? Wie ben je, en
waar houd je je mee bezig?
CN: Ik ben Cole Nelson, ik ben 17 jaar en ik zit op dit moment op de
middelbare school. Ik heb een tomeloze passie voor creëren met mijn camera, zowel foto’s als films, en ben
voortdurend op zoek naar nieuwe projecten om mijn vaardigheden mee te verbeteren en mijn creativiteit in kwijt
te kunnen.
SKF: Wanneer heb je Grey Matter gemaakt? Kun je iets meer vertellen over de productie? Wat heeft het
gekost? Hoe lang duurden de opnames?
CN: We zijn in september 2017 begonnen met de preproductie van onze versie van Grey Matter. Vijfeneenhalve
maand later gingen we pas filmen. Mijn filmdocent, David Shannon, wist dat als we met de hele klas écht
betrokken wilden zijn bij het verhaal, we even weg moesten van school voordat we begonnen met filmen. Daarom
hebben we drie nachten doorgebracht in Squamish BC in Canada. Dat was superleerzaam voor iedereen: we
leerden wat het in de praktijk betekent om goed voorbereid te zijn, onder hoge druk te presteren en alles binnen
de beschikbare tijd af te krijgen. Tijdens de eerste vijfeneenhalve maand zijn we bezig geweest om geld op te
halen bij onze vrienden en familie voor de filmproductie. Toen we uiteindelijk klaar waren om te gaan filmen,
hadden we ruim 2.000 dollar opgehaald. Dat was maar net genoeg, dus we moesten prioriteiten stellen en alleen
die apparatuur huren die volgens de hele klas het beste resultaat zou
opleveren.
SKF: Waarom koos je ervoor om Grey Matter te verfilmen? Wat sprak je zo
aan in dit verhaal?
CN: David Shannon, mijn filmdocent, wees me op de Dollarbaby-website van
Stephen King. Samen hebben we de samenvattingen van alle verhalen gelezen
en een lijstje gemaakt van de verhalen die volgens ons geschikt zouden zijn
voor de klas. Uiteindelijk hebben we voor Grey Matter gekozen, omdat we
geld konden besparen door het verhaal zo te bewerken dat de theater- en
filmstudenten zelf geloofwaardige rollen in de film konden spelen, waardoor
acteurs inhuren niet nodig was.
SKF: Welke problemen ben je tegengekomen tijdens het filmen?
CN: Niemand in onze klas had ervaring met het opnemen van een korte
fictiefilm, dus het hele filmproces was voor iedereen leerzaam. Het urenlang
samenwerken in kleine ruimtes was voor mijn gevoel een van de grootste
problemen waar we als klas tegenaan liepen. Verder hadden we nog wat
technische probleempjes met de apparatuur die we hadden gehuurd, maar
dat kwam vooral doordat we nog nooit met dergelijke apparatuur hadden
gewerkt, dus we moesten er gewoon mee leren omgaan.
SKF: Ben je tevreden met het eindresultaat of is er iets wat je nu anders zou doen?
CN: Ik vind het eindresultaat van Grey Matter persoonlijk niet echt bevredigend; voor mijn gevoel is het niet
geworden wat ik me ervan had voorgesteld aan het begin van het jaar. Tijdens het filmproces was ik steeds super
benieuwd naar hoe de uiteindelijke versie van Grey Matter eruit zou gaan zien, want niet alleen ik, maar iedereen
in de klas had zijn grenzen verlegd en nieuwe dingen uitgeprobeerd. Pas toen we klaar waren met Grey Matter,
besefte ik hoeveel we als klas hadden geleerd en hoe we vooruit waren gegaan door ons volledig toe te leggen op
dit project. Bij ieder project dat ik tot nu toe heb gedaan, kijk ik achteraf terug en kan ik verschillende dingen
bedenken die ik nu anders zou doen, en zo was het ook met Grey Matter. Aan de andere kant, als ik helemaal
tevreden zou zijn met het eindresultaat, zou ik waarschijnlijk niet zo gemotiveerd en gedreven zijn om aan een
volgend project te beginnen.
SKF: Is er tijdens het filmen nog iets grappigs of speciaals gebeurd?
CN: We hebben tijdens het filmen van Grey Matter heel wat grappige momenten meegemaakt op de set, maar dat
waren eigenlijk allemaal ‘inside jokes’.
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- vervolg - Interview Cole Nelson (regisseur van de Dollarbaby ‘Grey Matter)
SKF: Hoe ontdekte je het Dollarbaby-programma van King, waarmee hij toestemming geeft om een van zijn
verhalen te verfilmen voor slechts 1 dollar? Was het een gokje of kende je het principe al voordat je aan de
productie van de film begon?
CN: Mijn filmdocent David Shannon wees me op de Dollarbaby-website. We
waren op de hoogte van het beleid rondom het verfilmen van een kort verhaal
van Stephen King, en tijdens de filmproductie moesten we steeds checken of
we ons wel aan de richtlijnen van het beleid hielden.
SKF: Heb je zelf contact gehad met Stephen King tijdens het maken van de
film? Heeft hij de film gezien (en zo ja, wat vond hij ervan)?
CN: We hebben geen persoonlijk contact gehad met Stephen King tijdens het
maken van de film. Het is erg gaaf dat de kans bestaat dat hij onze bewerking
van zijn korte verhaal ziet, maar ik denk eigenlijk niet dat hij onze film heeft
gezien of ooit zal zien.
SKF: Wat vind je ervan dat de meeste King-fans je film niet kunnen bekijken?
CN: Gek genoeg heb ik er tot nu toe nooit echt over nagedacht dat fans van Stephen King onze interpretatie van
Grey Matter zouden kunnen bekijken. Persoonlijk vind ik dat onze bewerking niet te vergelijken is met het korte
verhaal van Stephen King, en voor de King-fans denk ik dat het misschien beter is als ze de film niet zien.
SKF: Welke goede of slechte kritieken heb je tot nu toe op je film ontvangen?
CN: Op de avond van de première was ik bang dat iedereen die zou komen het
verspilde tijd zou vinden. Ik denk dat ik me zo voelde omdat ik iedere stap in het
filmproces had meegemaakt en ik kende iedere misser in de korte film. Ik kon
alleen maar zien wat er allemaal fout aan was. Na de première werd ik compleet
verrast door alle complimenten die we kregen. De meerderheid van het publiek
dat naar de film was komen kijken, leek ervan onder de indruk te zijn, en
daardoor ben ik heel anders gaan denken over wat we hadden gemaakt.
SKF: Wat is je favoriete scène in Grey Matter? En waarom?
CN: Mijn persoonlijke favoriet was de scène in de slijterij. In die scène laten we
een minderjarige jongen zien die een slijterij binnengaat en bier probeert te kopen met het identiteitsbewijs van
zijn vader. Ik vond dat dit kleine stukje van de film de beste emoties bevatte, die in combinatie met de
ongemakkelijke stiltes en het verspringen van de camerastandpunten precies zo uitpakte als ik wilde. Er waren zelfs
mensen die mij na de première vertelden hoe goed die ene scène was uitgewerkt en ook gewoon hoe herkenbaar het
was, en dat vond ik echt heel gaaf om te horen.
SKF: Heb je plannen om meer films te maken die gebaseerd zijn op een verhaal van Stephen King? Of ben je al
eerder betrokken geweest bij een Stephen King-verfilming? Als je
(minimaal) één verhaal mocht kiezen om te verfilmen, welk verhaal zou dat
dan zijn en waarom ?
CN: Momenteel heb ik geen plannen om andere verhalen van Stephen King te
verfilmen als Dollarbaby. Als ik toch nog een van zijn verhalen zou verfilmen,
zou ik The Boogeyman (De Boeman) kiezen. Als kind is iedereen bang voor het
donker en voor monsters in de kast, en ik heb Kings verhaal altijd behoorlijk
eng gevonden. Bovendien zou het onderwerp het publiek beslist meer
aanspreken dan Grey Matter.
SKF: Wanneer besefte je dat je films wilde maken?
CN: Op dit punt in mijn leven heb ik niet de drang of de passie om films te maken, maar in plaats daarvan vind ik
het fascinerend om korte filmpjes te maken over bepaalde gebeurtenissen of onderwerpen die mij interesseren,
waarmee ik in feite een tijdlijn creëer van waar ik ieder jaar sta. Ik ben hiermee begonnen toen ik tien jaar oud was
en de afgelopen zeven jaar heb ik dat steevast gedaan.
SKF: Wanneer je thuis of in de bioscoop een film kijkt, welk genre kijk je dan het liefst?
CN: Er zijn geen specifieke genres die ik graag kijk, ik houd er gewoon van om mezelf aan zo veel mogelijk
verschillende genres bloot te stellen. Zolang de film interessant lijkt, zal ik die een kans geven.
SKF: Cole Nelson: bedankt!
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LUCKEY QUARTER
Dit keer de antwoorden
van:

Hoe lang ben je al King-fan, Paula, en hoe komt dat zo?
Ik begon met het lezen van King toen ik een jaar of 18 was. Ik ging verhuizen en kocht Dolores
Claiborne tijdens een meubel-shopsessie in de kringloopwinkel. Toen ik Dolores uitlas, ging ik elke
keer als ik bij de kringloop was, op zoek naar meer boeken van King. Door de jaren heen heb ik
veel verzameld, en inmiddels heb ik zo'n 80 stuks in de boekenkast staan waarvan grotendeels
tweedehands (maar ook een aantal dubbele, een aantal in het Engels). Mijn moeder zoekt
inmiddels ook voor me mee!
Werk: Ik ben net afgestudeerd van HBO Recht, en op zoek naar een fulltime baan. Ik bak ook af
en toe taarten op bestelling (een King-inspired taart staat nog op de planning).
Leeftijd: 28

Paula

van Voorst
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!
Paula krijgt natuurlijk
wat merchandise toegestuurd, en een van de
titels die ze nog mist!

Woonplaats: Ik woon in een klein dorpje op de Veluwe (Nunspeet).

Wat is je favoriete boek en waarom?
Dit voelt als kiezen tussen huisdieren of kinderen, eigenlijk onmogelijk. Maar ik heb wel twee
favorieten: de Talisman en Lisey’s verhaal. Bij de Talisman vind ik de reis die Jack maakt heel
bijzonder: vooral de connectie die hij met Wolf heeft is prachtig. Lisey’s verhaal is een prachtig
liefdesverhaal. Elke keer als ik deze twee boeken lees, zitten ze nog wekenlang in m'n hoofd.
Wat is je favoriete film en waarom?
Mijn favoriete film is the Shining.
I Love Jack Nickelson! Voor mij is
dat echt zo'n iconische horrorfilm
en ik kijk deze dan ook minstens
een keer per jaar. 'Here's Johnny!'
Welk boek of film ontbreekt nog
in je verzameling?
Ik mis nog een Engelse uitgave van
IT en ik heb niet zo veel hardcovers. Ook zou ik graag nog nonfictie van King lezen en wil ik graag
nog de uitgaves van Bachman aan
mijn boekenkast toevoegen!
Welke andere schrijvers lees je
wel eens?
Ik lees momenteel veel King, maar
maak ook zeker uitstapjes naar J.K.
Rowling (Potter), Ransom Riggs en
Murakami. Daarnaast lees ik graag
waargebeurde verhalen over
sektes.
Hoe ben je met de fanclub in aanraking gekomen?
Ik ben met de fanclub in aanraking gekomen via Google, ik zocht iets van informatie denk ik!
Ook volg ik de fanclub op Facebook. Ik heb geen tips!
Of nouja... misschien een King-liefhebbers-datingapp lanceren? Haha.
Wat zou je aan Stephen King willen vragen?
Ik zou hem vragen om naar Nederland te komen voor een booktour! En dan mijn lievelingsboek
laten signeren en een knuffel vragen!
Heb je nog tips of suggesties?
Een meeting of movie-marathon zou leuk zijn!
Zijn we je iets vergeten te vragen?
Ga zo door! In mijn omgeving begrijpen de meeste mensen mijn liefde voor King niet zo, en bij
jullie voel ik me begrepen! En dat is heel fijn :)
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Door Mim

Ken je het? Je zit een film te kijken en je denkt: Huh...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 King-films. Misschien heb je ze zelf gezien? Misschien
ga je nu juist de film nog eens kijken om te zien 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…

Misery
Korte inhoud van de film:
Misery vertelt het verhaal van Annie Wilkes; zij is de grootste fan van schrijver Paul
Sheldon. Deze goed verkopende romanserieschrijver krijgt een ongeluk en wordt door
Annie, een gevaarlijke psychoot, in huis gehaald. Paul heeft buikpijn, een verbrijzelde knie
en twee gebroken benen... Hij heeft in het laatste boek de hoofdpersoon, Annies favoriete
romanpersonage, 'vermoord'... en daardoor is Annie boos. Het staat haar helemaal niet aan
dat Paul een ander soort roman heeft geschreven, een slecht boek, en het manuscript hiervan heeft de woedende
Annie nu in handen. Annie, ex-verpleegster, dwingt Paul haar heldin weer tot leven te brengen. Gebonden aan zijn
rolstoel, afhankelijk van pijnstillers en opgesloten in zijn kamer heeft Paul weinig keus... want Annie is zeer
bedreven in het omgaan met pijnstillers en martelwerktuigen. Maar schrijvers beschikken ook over wapens....

Fouten:
• Tijdens de grote vechtscène waar je Annie op de grond ziet vallen en zij met haar hoofd op de typemachine valt, kan
je zien dat Kathy Bates vervangen is door een slechte dummy die amper op haar lijkt.

• Een geluidsprobleempje in de scène waar Paul in bed ligt en probeert een mes te pakken vanuit zijn mitella. Je hoort
een metalen geluid wanneer hij het mes te pakken heeft. Dit is wel heel bijzonder omdat er nergens iets is waar dat mes
dat geluid zou mee kunnen maken.

• Op het moment dat Buster en zijn vrouw Virginia in hun 4x4 truck stappen en de weg op gaan, zien ze de afgebroken
boomstronk. Voordat hij STOP roept, zie je dat op de hele weg sneeuw ligt behalve waar hun banden net reden. Maar
zodra hij terug de heuvel oploopt, en Annie voorbij rijdt, zie je dat er op de hele weg geen sneeuw ligt.

• Typemachinefoutje: Tijdens het gevecht van Annie en Paul, wanneer Paul de typemachine over het hoofd van Annie
gooit, belandt de typemachine ondersteboven op de vloer. Maar in de volgende scène is deze opeens omgedraaid zodat
Annie erop kan vallen.

• In het plakboek zit een fout, die waarschijnlijk alleen de snelle lezers onder ons kunnen vinden. Wanneer Paul het
plakboek van Annie doorbladert, zie je boven elke tekst wel een andere kop.
hetzelfde verhaal dat gewoon elke keer is herhaald.

Maar wat eronder staat is allemaal

• Er is een scène waarin je ziet dat Paul de deur op slot doet, maar Annie komt de deur in zonder deze eerst van het slot
te halen.

• Op het moment dat Paul in de keuken is en naar

de messen kijkt, kan je in de oven een reflectie
zien van iemand in een wit shirt. Alleen kan dat
niet want Paul draagt een rood shirt.

• In de scène waarin Annie Paul scheert, slaat ze
zijn kin over. Maar een seconde later is zijn kin
geschoren.

• Wanneer Annie aankomt met het dienblad

champagne, wordt het laatste hoofdstuk naast de
typemachine gelegd, overhangend naar de ene
kant, maar in de volgende scène hangt het
hoofdstuk de andere kant op.
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· Paul ligt in bed als hij eet en bij zijn bord liggen enkele pijnstillers. De pijnstillers veranderen elke keer in de volgende scenes van plek.
· Buster parkeert zijn auto voor het huis van Annie en wordt dan neergeschoten in het huis. In een volgende scène
kan je naar buiten kijken en is opeens de auto verdwenen.
· Op een gegeven moment verlaat Annie de kamer zonder deze op slot te doen. Dan gaat Paul de deur van het slot
proberen te krijgen met een haarspeld.
· Wanneer Buster een post-it op het bord plakt zie je deze elke keer tussen de scènes van plek veranderen.
· Wanneer Annie haar wijnglas bijvult voor de toast, verandert elke keer de inhoud van dit glas. De ene keer zit er
meer in dan de andere keer.
· Wanneer Paul uit bed springt nadat Annie naar hem schreeuwt dat hij Misery heeft vermoord, kan je zijn benen in
de beugels zien bewegen, maar dat zou niet kunnen want die zouden onbeweeglijk moeten zijn.
· In de scène waar Annie de sheriff neerschiet vanaf bovenaan de trap, valt zijn lichaam deels over de traptreden
heen. Maar in de volgende scène is het lichaam verdwenen van de treden.
· Wanneer Paul klaagt dat het papier vlekt, typt hij zeven letters op het papier om dit te bewijzen. Maar in de volgende scène zie je dat hij het woord "smudge" typte. Dit heeft maar zes letters.
· Wanneer Annie Paul scheert en ze bijna klaar is, stopt ze met scheren en praat even kort met hem. Net voordat ze
stopt met scheren zie je dat hij scheercrème onder zijn neus heeft. Maar zodra de camera weer op Paul gericht is na
haar praatje, zit er helemaal geen crème meer onder zijn neus.
· Annie geeft Paul meerdere keren zijn Noveril-pillen. Er is een keer dat ze de Noveril geeft en dan de kamer uitloopt. Dan zie je Paul die de pillen vasthoudt tussen zijn duim en wijsvinger, maar je kan duidelijk zien dat dit niet
de hand van Paul is.
· In de scène waar Paul van de keldertrap valt, zien we dat er in de kast Canadees bier staat achter zijn hoofd. Maar
in een andere scène is de kast opgevuld met een deken.
· Op het moment dat Annie en Paul samen dineren, schenkt Paul haar een glas wijn in. Helaas knoeit hij en vallen er
een paar druppels op het kleed. De camera draait dan naar Annie toe en vervolgens weer naar Paul. Dan zie je dat
opeens de druppels van het kleed zijn verdwenen. Maar even later zijn ze er gewoon weer.
· Ook tijdens dit diner is het eten erg veranderlijk. Het eten op de borden verandert elke keer van
hoeveelheid. Eerst ligt er een heleboel op, dan minder en vervolgens ligt het bord weer vol. Ook het broodje op de
tafel verandert elke keer van plek en grootte.
· In de laatste vechtscène verandert de typemachine van plaats.
· In het begin van de film is er een close-up van de typemachine als Paul een van de eerste stukken schrijft voor Annie's Miseryboek. Maar in een van de laatste scènes dat hij aan dit boek werkt aan het laatste hoofdstuk is er weer
een close-up van de typemachine. Alleen is dit dezelfde tekst als eerder in de film, zelfs het woord "and" zonder de
letter "n".
· De hoeveelheid sneeuw op het dak blijft de hele film gelijk.
· Wanneer Annie is neergeslagen voor de eerste keer zie je een overzicht van de kamer. De as is hier op een net
hoopje, en niet verspreid wat wel zou moeten aangezien Paul hier wat van gegrepen heeft en wat in haar mond
heeft gedrukt.
· Nadat Paul het manuscript verbrandt op de grill probeert Annie
dit te stoppen met water. In de
scène in de kamer zie je de grill
roken. Maar in de scène die vanaf de deur is gefilmd, zie je nergens meer rook in de kamer en
zijn de papieren spontaan gestopt met roken.
· De laatste pagina van zijn boek
typt hij: "What else was there...?" Dit staat allemaal op één
regel zoals je kan zien in de close-up. maar wanneer hij: "The
End." tikt, zie je dat het opeens
twee aparte regels zijn.
Alweer zo’n prachtige inspiratie van ©Martine Bleyen.
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Stephen King — Een biografie
Freija:
Stephen King – Een biografie is een boek dat je zeker zal
willen verslinden als je King beter wilt leren kennen op
een geheel andere manier.
Ik begon vol enthousiasme aan deze biografie. Mijn eerste
gedachte voordat ik het boek opensloeg was of het niet
veel op Over leven en schijven zou lijken, en dit was zeker
niet het geval.
Wat ik je wel kan vertellen: het boek is geheel gebaseerd
op uitspraken van Stephen King, en vooral op wat anderen
over hem zeggen. Dit geeft je een goed beeld van hoe hij
als persoon is. Natuurlijk kan je veel leren over een persoon door wat diegene zelf uitspreekt, maar in zekere
mate is de mening van anderen naast hem ook belangrijk
als je iemand echt wilt leren kennen.
Met een zekere snelheid las ik dit boek uit. Ik was zo
benieuwd om te lezen hoe zijn verhaal verder zou gaan.
Wat hij meemaakte, welke boeken wanneer uitkwamen,
etcetera. Zijn familie werd er ook in betrokken, wat ik erg
fijn vond. Ik vond het leuk om meer over zijn familie te
leren kennen.
Naast dat ik er erg van genoot om Stephen beter te leren
kennen, vond ik dat het boek ook erg goed opgebouwd was
en goed geschreven. Geheel objectief, zoals het hoort in een biografie.
Wat ik ook leuk vond, was dat Stephen King zelf niet heeft meegewerkt aan dit prachtige
boek. Wel heeft hij zijn naasten de toestemming gegeven te helpen, dit had zeker baat bij
het kijkje in het leven van deze geweldige schrijver!
Om eerlijk te zijn, zou ik niet erg makkelijk iets negatiefs over dit boek kunnen zeggen. Als
ik dat wel zou doen, zou ik liegen. Het enige wat mij tegenviel is hieronder al beschreven.
Chrissy:
Aangezien we met meerdere crewleden de biografie van Stephen King die deze maand
verschijnt, beoordelen, heb ik me voor mijn mening gericht op het hoofdstuk de Marathon.
Aangezien dit het verhaal is dat me verslaafd heeft gemaakt aan het lezen van deze
schrijver, trok mij dat hoofdstuk het meeste aan en ik begon met hoge
verwachtingen. Maar ondanks de naam De marathon, gaat het totaal niet over dit verhaal!
Het blijkt dat men boektitels heeft gebruikt om de hoofdstukken aan te duiden, maar de
inhoud is dus totaal anders. Aan de ene kant is dat wel storend omdat je ‘iets verwacht’ en
dat komt niet. Maar als je dat eenmaal weet… wat geeft het…
Er staat veel in dat ik nog niet wist! Maar het was leuk om te lezen hoe hij met zijn
kinderen omging toen ze klein waren. Dat hij in Misery Annie Wilkes eigenlijk Paul Sheldon
wilde laten vermoorden en aan haar varken wilde voeren, hoe De Gloed werd afgekraakt
waardoor hij zich in de badkamer opsloot en hij prompt een writer’s block kreeg… Over
zijn alcoholisme en drugsverslaving… Dat hij geen prettig persoon is als hij niet kan
schrijven… en hoe hij uiteindelijk en met heel veel moeite weer terug op de verslavingsvrije weg kwam en zijn writer’s block overwon.
Het zijn veel van die schokkende, mooie of kleine feitjes die je op elke pagina tegenkomt,
dingen die je nog niet wist of allang weer vergeten was. En ook met humor… “Ik schrijf
zoals dikke dames diëten - ik hou van dikke boeken….”
Het is goed geschreven, leest lekker en uit één hoofdstuk heb ik al zoveel nieuwe dingen
over King meegekregen dat ik het zeker van voor tot achter ga lezen. Bijzonder interessant
leesvoer dus!
Jan:
De King-biografie biedt, dankzij de medewerking van veel mensen uit de omgeving van
King, een schat aan informatie over zijn het leven en werken. Het geeft soms verrassende
achtergrondinformatie over de totstandkoming van bepaalde boeken. Het boek is vlot
geschreven. Jammer alleen dat het verhaal ophoudt in 2008; ook de tijdbalk stopt in 2008
terwijl die toch gemakkelijk up-to-date gemaakt had kunnen worden. Ik ga het beslist
helemaal lezen.
Mirjam:
In dit boek leer je King kennen zoals weinig mensen hem ooit nog hebben mogen leren
kennen. We nemen echt een serieus kijkje in het leven van onze King. Het wel en wee over
zijn leven, zijn verslavingen, zijn ongeluk, zijn passies, gezin, etc. Ook leren we een man
kennen die doorzet bij tegenslagen en vooral een verschrikkelijke galgenhumor heeft.
Een boek dat je als King-liefhebber zeker moet lezen om misschien bepaalde dingen te
snappen waarom hij boeken schrijft zoals hij dat doet, en ons keer op keer verslaafd maakt
aan zowel zijn boeken als films.
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De Ziener — de Rode Goden herrijzen
In het rijk Gilgoras wonen twee volkeren, de
Rilporianen die de goden van het Licht aanbidden, en de
Mireces
die
de
Rode
Goden
van
het
Bloed
aanbidden. Duizend jaar geleden werden de Rode
Goden verstoten, en het Mirecese volk vernederd. Corvus, de
zelfbenoemde koning van de Mireces, schreeuwt om wraak.
Dom Tempelzoon is een Wolf, lid van een kleine
nederzetting die de grenzen van Rilpor bewaakt tegen
invallen van de Mireces. Dom is vervloekt, want hij heeft een
gave waarmee hij angstaanjagende visioenen van de
toekomst ontvangt. Als de lijfeigene Rillirin aan de Mireces
ontsnapt en ze in het dorp van de Wolven terechtkomt,
voorziet Dom een verschrikkelijke oorlog tussen Rilpor en de
Mireces. De verhoudingen worden nog complexer gemaakt
doordat de Mireces overlopers in Rilpor hebben, waaronder
prins Rivil, die de Mireces beloofd heeft te helpen met hun
invasie om zijn vader, de koning, en zijn rechtschapen broer
Janis uit de weg te ruimen. Het is nu aan Dom om de
Rilporianen te overtuigen van zijn visioenen als ze een kans
willen maken de invasie van de Mireces te overleven.
Op de kaft van het boek wordt een quote van Fantasywereld.nl aangehaald: “Een bruut en
pikzwart fantasy-debuut vol duistere goden en gewelddadige strijders.” Daarmee is geen woord
teveel gezegd; al na 5 pagina’s wordt er een buik van een geofferde vrouw opengereten, en als
op ongeveer een derde van het boek de oorlog begint, is het één lange aaneenschakeling van
bloederige gevechtsscènes. De Rode Goden leven nl. van bloed en mensenoffers en de auteur
laat geen gelegenheid voorbij gaan dat duidelijk te maken; een citaat: “ .. hij hakte een man de
hand af bij de pols, weerde een zwaard af, draaide zich weer om naar de bijlman, sloeg zijn kop
in, hakte hem een oor af en beukte op zijn schouder …”. Ook vloeken à là “kutterdeshit kut kut”
komen regelmatig voor. Ofwel, van dik hout zaagt men planken. Als King-fan ben ik wel wat
bloed en vloeken gewend, maar hier komt het vaak nogal gekunsteld over, alsof het geweld een
doel op zich is.
Het boek is opgedeeld in vrij korte hoofdstukken, waarin steeds één karakter centraal staat. Het
duurt even voordat je alle karakters op een rij hebt, maar dan helpt deze opbouw om een
hoofdstuk snel te kunnen plaatsen. Helaas is de ontwikkeling van de karakters nogal matig. Bij
een goed boek heb ik na een paar hoofdstukken meestal wel een beeld in mijn hoofd hoe de
belangrijkste karakters eruit zien, hoe ze reageren etc. Dat gebeurt in De Ziener echter
nauwelijks. Sterker nog, aan het einde van het boek heb ik geen idee of bijvoorbeeld Rillirin,
een van de hoofdkarakters, nou 20, 30 of 40 jaar oud is; het zou allemaal kunnen. In de
hoofdstukjes staan gedachten van de karakters schuin gedrukt, maar deze dragen op geen enkele
wijze bij aan de beeldvorming over dat karakter; het nut hiervan ontgaat me dan ook volledig.
Het omgaan met goed en kwaad wordt nogal simplistisch voorgesteld. Als bijvoorbeeld een
volledig legioen soldaten in de gaten krijgt dat hun commandant feitelijk een overloper is,
bekeren ze zich ogenschijnlijk zonder enige moeite tot de tegenpartij; enige gewetenswroeging
lijkt er niet te zijn.
Is het dan alleen kommer en kwel? Nee, zeker niet. Het verhaal is op zich eigenlijk niet eens zo
slecht. Deze fantasy-wereld heeft geen dwergen, draken en tovenaars nodig om toch als fantasy
geloofwaardig te zijn; het zou een beeld uit een Middeleeuwse samenleving kunnen zijn. De
politieke intriges verrassen regelmatig, al zijn ook die wat simplistisch voorgesteld, en een
aantal karakters heeft zeker potentie om te groeien. En, eerlijk is eerlijk, de schrijfster weet de
spanning erin te houden. Zeker de laatste 100 pagina’s vlogen echt voorbij. Jammer dat dit voor
mij niet opweegt tegen het gebrek aan samenhang en diepgang.
Deel 2, met de Engelse titel Darksoul, wordt in augustus verwacht, deel 3 in de zomer van 2019.
Hoewel het boek me niet genoeg heeft weten te boeien om uit te kijken naar het vervolg, geef
ik het vanwege de potentie toch een voldoende. Nu maar duimen dat die potentie naar boven
komt.
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De Buitenstaander
De Buitenstaander is een geweldige detective/
thriller met de supernatuurlijke twist die we van
Stephen King gewend zijn. Het liefst had ik dit
boek in één zucht uit gelezen, maar helaas kwamen er ook andere verplichtingen tussendoor
waardoor dit niet mogelijk was.
Dit boek gaat onder andere over Ralph Anderson,
een rechercheur uit Flint City. Er wordt een brute
moord gepleegd op een jongetje van slechts elf
jaar oud. Het forensische materiaal van Terry
Maitland op de plaats delict en een handvol ooggetuigen laten de zaak gemakkelijk oplosbaar
lijken. Echter is er één probleem: Terry Maitland
heeft een waterdicht alibi.
Ralph Anderson werkt mee aan deze zaak, zonder
enige twijfels over degene die het gedaan zou
hebben. Ralph en een paar anderen komen er
alleen snel achter dat het soms wat moeilijker is
dan het lijkt..
Natuurlijk is dit geen grote schok voor ons, de King-liefhebbers. Stephen weet hoe hij
ons moet verrassen , een paar grotere hoofdstukken, waarin zich nog rond de 12 kleinere hoofdstukken bevinden. Dit maakt het makkelijk om te lezen. Het enige probleem is dat je dan nog één hoofdstuk wilt lezen voor het slapengaan, maar omdat
het zo’n kort hoofdstuk is, lees je er toch maar twee… of vier? De lange nachten die ik
hierdoor gedraaid heb zijn compleet mijn eigen schuld en daar heb ik meer dan vrede
mee. Ik vond het absoluut niet erg.
Per klein hoofdstuk krijg je verschillende verhalen te horen, verteld vanuit verschillende perspectieven. Van Ralph Anderson’s vrouw tot de familieleden van het overleden kind. Dit geeft veel overzicht op het uiteindelijke verhaal, weliswaar nog een
fantastische manier om de spanning op te bouwen. Wat ze denken, zien, voelen, etcetera.
Waar ik ook erg van kon genieten, was de referentie naar de Bill Hodges-trilogie van
Stephen King, waarin Holly Gibney ook voorkomt. Alhoewel Stephen King bekend is
hiermee, zoals dat IT ‘stiekem’ wordt genoemd in 11-22-’63, blijf ik het erg leuk vinden om dit te zien. Het wekt een bepaalde band op, vind ik.
Ook is er, zoals we van Stephen King gewend zijn, genoeg humor te bekennen in dit
boek. Niet overdreven, maar bepaalde opmerkingen lieten me van binnen toch een
beetje grinniken. Grofheid en leuke vergelijkingen maken het weer wat realistischer.
Misschien ben ik bevooroordeeld omdat ik van te voren al erg blij te spreken ben over
Stephen King, maar dat verandert niets aan het feit dat ik dit een geweldig boek
vond. Genoeg anderen zijn mij voorgegaan met het uitspreken van deze mening.
Ik las er zonder moeite doorheen, het is netjes geschreven en ik vond dat de personages veel diepgang hadden. Je komt veel te weten over iedereen en ik begon met ze
mee te leven. Ik wilde dat het goed met ze kwam, dat ze erachter zouden komen wat
er aan de hand was.
Het was een redelijke kluif met circa 590 bladzijden, maar toen ik de laatste bladzijde omsloeg was ik toch redelijk teleurgesteld dat het niet langer kon zijn. Ondanks
dat het einde vrij snel ging naar mijn gevoel, vond ik het wel realistisch en fijn. Ik had
het einde in ieder geval nóóit kunnen raden toen ik met de Buitenstaander begon.
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Gray Matter is een Dollarbaby-verfilming van “Twee maal twee is vier”.

Regie:
Cole Nelson

Over de film:

Genre:
Thriller/horror
Cast:
Ellie… Mhairi Prins
Trevor… Mac Pettit
Riley… Avery Richardson
Ben… Jonathan Scott
Jaar van uitgifte:
2018
Speelduur:
13 min 32 sec
Film gebaseerd op:
Twee maal twee is vier
(uit: De Satanskinderen)
Trailer:
Klik hier

Een groep tieners hangt wat rond in een cafetaria.
’s Avonds komen ze bij elkaar om bier te drinken en
met elkaar te flirten. Maar één van de meiden uit het
gezelschap heeft een duister geheim: op de bovenverdieping van het huis zit haar vader, die veranderd is in
een afschuwelijk monster nadat hij bedorven bier heeft
gedronken. Heeft zij de vriendengroep bewust mee naar
huis genomen? En welk gruwelijk lot wacht hen als zij de
bovenverdieping betreden?

Mijn mening:
De film opent met een hommage aan veel King-verhalen: een
radionieuwsbericht zit namelijk vol verwijzingen naar Derry,
Castle Rock, Pennywise, en de vermissing van veel kinderen.
Het zet direct de toon, en je merkt dat de filmmakers hun
best hebben gedaan om een King-waardige film te maken.
Er is — om budgettechnische redenen — voor gekozen om niet
met professionele acteurs te werken: alle personages worden
vertolkt door (mede-)studenten.
Het resultaat is wisselend: in sommige scènes zie je overduidelijk dat de dialoog wordt ‘opgelepeld’ (en in sommige
gevallen wordt slecht gearticuleerd, wat onverstaanbaar
gemompel oplevert), terwijl in andere scènes het acteerwerk
juist weer wel erg overtuigend is. Als je echter even hierdoorheen prikt, is Grey Matter zeker een vermakelijke film.
Het verhaal van King is wel enigszins bewerkt: er zit
weliswaar nog steeds een geheimzinnige muterende schimmel
in het bier, maar verder gaat de plot een eigen kant op.
Tijdens de apotheose van de film wordt de spanning echter
goed opgevoerd, en de climax weet toch enigszins te verrassen. Hoewel de plot dus flink afwijkt van Kings verhaal, is de
essentie onveranderd. En wat ook niet onbelangrijk is: het
gevoel van Kings verhaal heeft regisseur Nelson met zijn team
wel goed weten te vatten. Het resultaat is zeker geen Oscar
waard, maar de inspanningen verdienen zeker een (zeer) ruime voldoende.
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Insidious — The Last Key
Wanneer parapsycholoog Elise een telefoontje krijgt van de
huidige bewoner van haar ouderlijk huis over een ronddolende
geest, staat zij niet direct te springen om de man te helpen.
De laatste tijd wordt zij al getergd door dromen over haar
jeugd en het laatste dat zij wil is wederom geconfronteerd te
worden met het drama dat toen plaatsvond. Toch kan zij het
niet over haar hart verkrijgen om de man niet te helpen en
gaat samen met Specs en Tucker op weg naar New Mexico.
Eenmaal daar aangekomen merken zij dat er meer aan de hand
is dan zij eigenlijk dachten...
Na het matige deel 3 had ik niet zulke hoge verwachtingen van
deze film, ondanks de redelijke tot goede recensies. Uiteindelijk
toch nieuwsgierig geworden en besloten deze film te kijken.
Er is in dit verhaal besloten de achtergrond van Elise uit te
diepen. Er zijn in de jeugd van Elise dingen gebeurd die letterlijk
hun sporen na hebben gelaten.

Speelduur:
103 minuten
Langzaamaan wordt duidelijk wat er
zich precies voorgedaan heeft en dat
bepaalde verschijningen die Elise als
kind denkt te hebben gezien toch anders
te verklaren zijn. De beelden van de
kindermishandeling vond ik trouwens erg
onprettig om te zien. De film staat bol
van de klassieke horrorfilmelementen,
een bezeten oud huis met een kelder
vol met ouwe zooi. Dingen die je in een
normaal huis niet zo snel zal aantreffen
zoals gasmaskers,
kapstokken
vol
dezelfde oude jassen en dergelijke.
Het sfeertje van horrorhuis is wel heel
erg aangedikt. Ook de kelder met geheime kamers is een klassieker. Ook de
schrikmomenten, of soms het gebrek daaraan, zijn volop aanwezig en regelmatig goed getimed.
Een van de betere momenten is misschien wel de scène met de koffers in de ventilatieschacht.
Hier tarten ze het geduld van de kijker op een goede manier. Het probleem van de film is dat ik
geen hoogte krijg van wat ze nou precies willen met de sfeer van de film. Het ene moment lijkt
het een serieuze horrorfilm, het volgende
moment lijkt het meer een persiflage.
Vooral Specs en Tucker, de assistenten van
Elise, zijn eerder amateuristisch komisch
dan serieuze ghost hunters. Dit zorgt er wel
voor dat de opgebouwde spanning weg is
en je alleen een film met schrikmomenten
overhoudt. Dat is voor mij helaas niet voldoende. De slingerende sfeer zorgt er ook
voor dat je niet echt in het verhaal kan
komen, dat is erg jammer.
Gezien het redelijke succes in Amerika
komt er vast nog wel een deel 5...
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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 worden voorzien van
al het nieuws omtrent Stephen King. Zo genereert de website maandelijks meer dan 2,5 miljoen hits en trekt deze 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 dat 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 op
NL08 KNAB 0725 0367 37 t.n.v. stichting Stephen King Fanclub te
Utrecht.

