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NIEUWS VAN
De evenementen van juni | Een dubbele Ivica | Filmpjes!

Wist je dat...

Juni 2018 met KLIN

... je voortaan op dit
YouTubekanaal opnames van
evenementen van KLIN terug kunt
zien?

Boekpresentaties Het druppeltje en de steen

... wij met onze activiteiten steeds
meer het land in trekken? Lees
erover in deze en volgende
nieuwsbrieven!
... we voor onze volgende uitgave
niet een maar twee romans van
Ivica Prtenjača (hier) in de planning
hebben?

Het voorlees- en meegroeikinderboek over karstlandschap in
Kroatië is inmiddels maar liefst drie keer gepresenteerd aan
verschillende groepen lezers:
• op 12 juni vertelde de vertaalster Nada Šunjić over de wonderlijke kalkformaties die Kroatië rijk is aan de bovenbouwleerlingen
van de basisschool Op de berg in Amersfoort. Op die school zitten
haar kleinkinderen Iva en Vito, die haar inspireerden om het boek te
vertalen. De schoolkinderen luisterden opvallend aandachtig,
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merkte het schoolhoofd op na afloop
van het programma. (Ze staat op de
foto’s boven in geel.)
• in de middag van 17 juni deden we
met Het druppeltje en de steen mee
aan het Spuibuurt boekenfeest bij
Pegasus, op het kleinste podium van
Amsterdam. De korte presentatie werd
gegeven door Iva en Vito, met een
beetje aanmoediging van Nada.
• begin juni is een promotioneel
filmpje over dit boek uitgezonden op
het lezersplatform Why I love this
book (zie ook volgende pagina).
Na de zomer gaan we door met presentaties van onze boeken
voor kinderen en jeugd, bij voorbeeld zaterdag 10 november in
de Bibliotheek in Rotterdam. Meer daarover in een van onze
komende nieuwsbrieven.
www.kl-in.eu
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Verwacht in 2018
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Ivica Prtenjača: De berg (op
retraite met een oude ezel)

✦
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KLIN en theater
Over de komedie De pop van Miro Gavran, die op 8 juni jl. in
Nederland in première ging, hebben we uitgebreid geschreven in
onze blog (hier). Na de zomervakantie worden
de repetities en optredens hervat. Het vervolgprogramma is in de maak. Ook jij kunt meedenken over podia waar De pop gespeeld zou
kunnen worden.
Heb je ideeën over een goede plek in jouw
woonplaats? Laat het gauw weten en neem
contact op met KLIN!
De populaire en zeer betrokken schrijver Miro
Gavran komt, als het even past, graag deze kant
op om een van de volgende voorstellingen te zien. En, zodra de
korte filmopname van de première klaar is, wordt die ook op ons
YouTubekanaal geplaatst.

Op YouTube
✦

Marinko Koščec: Een centimeter
vanaf het geluk*

✦

Miro Gavran: Kafka’s vriend*

✦

Anđelko Vuletić: Wraak*

✦

Serie Goran Tribuson:
✦

De fanclub*

✦

Andermans zaken (misdaad)

✦

Het grijze gebied (misdaad)

✦

Het huis waar de duivel woont

✦

Ludwig Bauer: De partituur voor
De toverfluit

✦

Julijana Matanović, Anka Dorić:
Ze denken dat we nog klein zijn

✦

Tomica Šćavina: De idealist

✦

Damir Lacković, Trpimir Vedriš:
Het druppeltje en de steen

Het is je vast opgevallen: ik raak maar niet uitgepraat over KLINs
promofilmpjes. Onlangs zijn er twee van opgenomen met in de
hoofdrol Felicia Greven. Zij is de penningmeester van Stichting
KLIN, een trouwe proeflezer van KLINs manuscripten, moeder van
twee kinderen én mijn dochter. Kortom, ze is goed ingevoerd en ze
wist waarover ze vertelde.
Het idee van het commerciële lezersplatform Why I love this book,
waar de opnames meteen zijn geplaatst, is dat schrijvers of lezers in
een minuut vertellen waarom een bepaald boek een aanrader is. Wij
hebben trailers gemaakt voor onze boeken voor kinderen en
jeugd: Het druppeltje
en de steen (kijk hier)
en Ze denken dat we
nog klein zijn (hier).
Uiteraard zijn beide
opnames op een creatieve manier toegevoegd aan ons eigen
YouTubekanaal (hier) waar je ook andere trailers, opnames van
boekpresentaties en voorlezende Kroatische schrijvers kunt zien.

Verkrijgbaar in de webshop van
KLIN en bij de boekhandel.
* ook beschikbaar als e-boek
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