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Wist je dat...
...schrijver Goran Tribuson het
tijd vindt om zijn jongere
collega’s meer ruimte te geven
bij KLIN? Lees het in deze blog.
...de boeken van KLIN nu ook
via het Centraal Boekhuis
verkrijgbaar zijn? En uiteraard
rechtstreeks bij ons!
...wij binnenkort met een
bijzondere actie gaan starten?
Houd je mailbox in de gaten!

Volgende keer
✦

✦

De magie van De fanclub,
het eerste boek van KLIN
De mensen achter KLIN

Contact
Sanja Kregar
Uitgeverij KLIN, Kroatische
Literatuur In Nederland
info@kl-in.eu
Westerdoksdijk 477
1013 BX Amsterdam
telefoon 020-7740799
mobiel 06-13842120

Verschijnt tien keer per jaar

Kerst in Zagreb
Ooit de kerstsfeer in Zagreb meegemaakt? Het feeërieke
geheel van verlichte pleinen en stadsparken ervaren, soms
gehuld in de mist of verstopt onder de sneeuw? De grote
kerststal met schapen, geiten en ezels bezocht bij de
kathedraal? Door de stad zijn gezellige markten verspreid
waar je cadeaus kunt kopen, aan een glaasje glühwein
nippen, van de kruidige warme worst smikkelen of gewoon
gezien worden. Je zou het eens moeten ervaren!
Op de radio klinken ouderwetse kerstliedjes, zo nu en dan
komt een recept voor heerlijke gerechten langs en
traditionele versieringen zoals deze licitars op de foto’s
hieronder. Steevast word je ook herinnerd aan de heidense
komaf van gebruiken die de viering op Badnjak, de
Kerstavond, van oeroude betekenis voorzien. Kroatië mag
een door en door katholiek land zijn, maar de eigenheid
wordt al meer dan duizend jaar − in de kerk en breder −
verdedigd en uitgedragen. Ook in de literatuur.

Foto’s licitar, pinterest, KLIN
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Verwacht in 2016
✦

✦

✦

✦

Julijana Matanović, Anka Dorić:
Zij denken dat wij klein zijn (de
bekroonde YA roman)
Goran Tribuson: Het huis van
de duivel (’s lands beste
absurdistisch proza)
Ludwig Bauer: De partituur
(klassieker uit de
vluchtelingenliteratuur)
meer Smaakmakers, nieuwe
blogs, recensies, reacties

volg het allemaal op www.kl-in.eu

In 2015 gepubliceerd
✦

✦

✦

✦
✦

Marinko Koščec: Een
centimeter vanaf het geluk
Goran Tribuson: De fanclub
(e-boek, 2e uitgave)
Miro Gavran: Kafka’s vriend
(2e uitgave, gedrukt en e-boek)
Anđelko Vuletić: Wraak
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Zoekend, betrokken
Misschien vraag je je af wat de Kroatische literatuur
kenmerkt vandaag de dag. Ik zou haar beschrijven als
zoekend, energiek, springlevend, divers en betrokken. Dat
laatste zorgt soms voor de zware noot. Het leven in Kroatië
is namelijk niet altijd een feest.
KLIN probeerde tot nu toe vooral de breedte van de
Kroatische literaire prozaproductie weer te geven. Dat
blijven wij ook in de komende jaren nastreven. Wist je
eigenlijk hoe lang wij al bestaan? En wie zijn wij van KLIN?
Je leest het allemaal in de volgende nummers.

2016: het jaar van KLINs eerste lustrum
Eind november 2011 verscheen het eerste boek in de
bibliotheek KLIN: de absurde, hartverwarmende,
tragikomische roman De fanclub van Goran Tribuson. Ik
had het zelf vertaald en uitgegeven. Meteen kreeg ik de
smaak te pakken. Dat was zes titels en meer dan tien
publicaties geleden. Allemaal eigen vertalingen, zelf
uitgegeven. Sindsdien is KLIN in alle opzichten gegroeid.
Komend jaar vieren wij het eerste lustrum. Om te beginnen
met drie nieuwe titels. De vertalingen zijn al aardig op weg.
Ook komen er leuke acties om de uitgeverij letterlijk meer
body te geven. Lees meer hierover straks in ons
januarinummer. Nu eerst de gezellige hectiek van de
decembermaand voelen en dit jaar uitzwaaien.
Ik wens je een fijne Kerst, veel pret bij de jaarwisseling en
een goed 2016.
Graag tot volgend jaar!
Hartelijke groet,
Sanja Kregar, de grondlegger van KLIN

serie De smaakmakers (van de
Kroatische literatuur), e-boeken

verkrijgbaar in de webshop van
KLIN
✦

✦

meer dan 20 blogs over
Kroatische schrijvers
recensies en reacties van lezers

Verschijnt tien keer per jaar
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