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Wist je dat...
... wij ook voor de nieuwe
roman van Ludwig Bauer een
subsidie van het Kroatische
Ministerie van Cultuur hebben
gekregen?
... de bloemlezing uit het
Kroatische vertelproza Voetbal,
engelen, oorlog is uitverkocht?
... je voor de boeken uit onze
webshop geen verzendkosten
betaalt binnen Nederland?

Voor onder de kerstboom
Nu voor het eerst in Nederland: series uit
de moderne Kroatische literatuur
Zoals je van een gespecialiseerde uitgever mag verwachten, kun je voor de feestdagen
bij ons voor mooie en waardevolle geschenken terecht. Zoek
je een serie met vier romans
van Goran Tribuson of een serie
met werken van Drie andere
Kroatische schrijvers met
korting? Wil je liever afzonderlijke boeken kopen of mis-

... wij mensen nodig hebben
die ons bij de verkoop van
boeken kunnen helpen? Meld
je aan via info@kl-in.eu of bel
op een van de
telefoonnummers hieronder!

Volgende keer
✦

Abonneer je op KLIN!

✦

Agenda 2017

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 acht keer per jaar

schien e-boeken? Kijk in onze
webshop. Op verzoek worden
de boeken feestelijk verpakt en
gratis verzonden binnen
Nederland.
De meeste uitgaven kun je ook
in de boekhandels bestellen.

Foto’s KLIN, licitar

Teksten: 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)
Anđelko Vuletić: Wraak, e-boek
Tomica Šćavina: Hij is terug!
(een gek verhaal over een
wereldberoemde uitvinder)
blogs, recensies, reacties

december 2016

Evenementen in 2017
Het is je misschien opgevallen dat sommige plannen voor
dit jaar nog niet zijn uitgevoerd. Zo is de uitgave van twee
boeken doorgeschoven naar 2017. Het idee is dat nieuwe
en hechtere samenwerkingsverbanden, waar wij sinds een
paar maanden gestaag aan werken, meer bekendheid aan
onze boeken gaan geven en ze een breder publiek gaan
bezorgen. Daar is het wachten op, zou ik bijna zeggen, ware
het niet dat tijdens het ‘wachten’ de volgende roman al voor
een deel is vertaald. Kortom, geen gebrek aan vertalingen
aan deze kant, wel tekort aan mensen die helpen in de
uitvoering van ander werk.
Ben je een marketing- en verkooptalent of goed in het
bouwen van community’s, schrijf je foutloos Nederlands en
vind je het leuk om aan onze volgende stap bij te dragen?
Meld je bij KLIN!

In 2016 gepubliceerd

Er is meer in petto voor volgend jaar: Goran Tribuson heeft
mij toevertrouwd dat hij een bezoek aan Nederland op zijn
reisagenda voor 2017 heeft gezet. Dit is alleszins bijzonder
voor deze voortreffelijke Kroatische schrijver die algemeen
bekend is om zijn tekort aan reislust. Het zou geweldig zijn
om ons vijfjarig bestaan volgend jaar alsnog te vieren en
wel met de schrijver die zo belangrijk is voor KLIN.

✦

✦

✦

✦

Goran Tribuson: De fanclub,
gedrukte heruitgave
Goran Tribuson: Andermans
zaken (misdaadroman),
heruitgave

In onze volgende nieuwsbrief komt de voorlopige agenda
voor het nieuwe jaar te staan. Tot dan!
Ik wens je een gezellige Kerst en het allerbeste in 2017.
Hartelijke groet
Sanja Kregar en alle mensen van KLIN

Goran Tribuson: Het grijze
gebied (misdaadroman),
heruitgave
Goran Tribuson: Het huis waar
de duivel woont (’s lands beste
absurdistisch proza)

verkrijgbaar in de webshop van
KLIN en bij de betere
boekhandel. Alle boeken behalve
de laatste Tribuson zijn nu ook via
het Centraal boekhuis leverbaar.

Verschijnt acht keer per jaar
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