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Wist je dat...
...dit nummer eerder uitkomt
dan oorspronkelijk bedoeld.
Dit komt omdat we je het
nieuws zo snel mogelijk willen
vertellen.

Literatuur op de ambassade
Op 10 februari jongstleden organiseerde de Kroatische
ambassadeur Mw. A. Gustović-Ercegovac een literaire
avond ter gelegenheid van vijfentwintig jaar diplomatieke

...je vanaf nu bij KLIN ook
Kroatische boeken kunt
bestellen. Hier vind je ons
aanbod.
... je, als je tweetalig bent, ons
ook kunt helpen met boeken
kiezen en recensies schrijven?
Bel op een van de
telefoonnummers hieronder of
meld je via info@kl-in.eu.

Volgende keer ook
✦

✦

Meer over onze nieuwe
uitgaven
Voor jou gelezen

betrekkingen tussen Nederland en Kroatië. Zo’n vijftigtal
genodigden verzamelden zich in de mooie nieuwe ruimte
van de ambassade in de Surinamestraat in Den Haag. De
eregast was dhr. J. Scheffer, de eerste Nederlandse
ambassadeur in Kroatië (1994-1998).
Ik mocht een presentatie verzorgen over, je raadt het al,
Kroatische literatuur in Nederland. Ook al betrof het een

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

Verschijnt acht keer per jaar

Foto’s KLIN, Vesna Ljubanović

Tekst Sanja Kregar
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Verwacht in 2017
✦

✦

✦

Ludwig Bauer: De partituur
voor De toverfluit (klassieker uit
de vluchtelingenliteratuur)
Julijana Matanović, Anka Dorić:
Ze denken dat we nog klein zijn
(de bekroonde jeugdroman
met een educatief tintje)

februari 2017

feestelijke bijeenkomst, mijn boodschap was dat de
hedendaagse literatuur van Kroatië, hoe interessant en
levendig ze mocht zijn, zich niet kan laten voorstaan op een
brede bekendheid in Nederland. Alle inspanningen ten
spijt, lijkt het beeld van het land eerder op een literaire
woestijn dan op een bloeiende scène. Er is veel werk voor

Tomica Šćavina: Hij is terug!
(voorlopige titel van een gek
verhaal over een
wereldberoemde uitvinder)

✦

Anđelko Vuletić: Wraak, e-boek

✦

blogs, recensies, reacties

In 2016 gepubliceerd
nodig om dat beeld bij te stellen. Gelukkig zijn tijdens de
goed verzorgde receptie na afloop frisse ideeën ontstaan
over de aanpak van dit hardnekkig misverstand. Je leest
erover in de komende nieuwsbrieven en in onze blogs.
Maar je kunt ook actief meedoen. Meld je nog vandaag aan
op info@kl-in.eu!

De partituur voor De
toverfluit
✦

De Tribusonserie:
✦
✦

✦

✦

Goran Tribuson: De fanclub
Goran Tribuson: Andermans
zaken (misdaadroman)
Goran Tribuson: Het grijze
gebied (misdaadroman)
Goran Tribuson: Het huis
waar de duivel woont (’s
lands beste absurdistisch
proza)

verkrijgbaar in de webshop van
KLIN en bij de boekhandel. Alle
boeken zijn leverbaar via het
Centraal boekhuis.

Verschijnt acht keer per jaar

Grafisch ontwerpster Marsela
Hajdinjak heeft deze prachtige,
treffende omslag gemaakt voor de
roman van Ludwig Bauer. Boekpresentatie is nog voor de zomer.

Voor jou gelezen
Op onze site (hier) vind je ook de
tweede recensie van een recent
uitgegeven boek in Kroatië: Enkele
vogels en één hemel, de nieuwe
roman van Miro Gavran.
Aan de hand van de reacties van lezers gaan we bepalen in welke
volgorde de besproken romans worden vertaald en uitgegeven
na 2018. Mail ons jouw voorkeuren via info@kl-in.eu. Of heb je
misschien een goed boek in het Kroatisch gelezen waarover je
een recensie wilt schrijven? Neem contact op met ons!
Foto’s KLIN, Vesna Ljubanović

Tekst Sanja Kregar

