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Wist je dat...

Zomerliteratuur

... je ook in de zomer onze boeken
kunt bestellen? Misschien duurt
het opsturen iets langer dan je
gewend bent.

Kroatië wordt steeds bekender als vakantieland. Onlangs mocht ik
erover vertellen op Radio Noord Holland (hier kun je het terugluisteren, kies 24 juli vanaf 10.39). Enkele luisteraars kregen passende
boeken als goodies toegestuurd. Daarmee bedoel ik boeken over
zomers en vakantie in Kroatië. Het koste geen enkele moeite om ze
bij KLIN te vinden. Onze laatste drie uitgaven, Het druppeltje en de
steen (kinderboek), Ze denken dat we nog klein zijn (young adult
book) en De idealist (roman), gaan er sowieso over, maar de zomerse
hitte is ook goed voelbaar in de romans Andermans zaken, De
fanclub en Het huis waar de duivel woont van Goran Tribuson en in
de dystopie Een centimeter vanaf het geluk van Marinko Koščec.
Er is uiteraard veel meer moois op het thema aan de bron te vinden.
Zo kon je een tijd geleden lezen over de Kroatische schrijver Senko
Karuza die in deeltijd op zijn geboorte-eiland Vis* woont. Zijn proza is
in Nederland nog niet vertaald, maar in de rubriek Voor jou gelezen
nog niet vertaald op de website wordt binnenkort zijn verhalenbundel Lijf aan lijf besproken.

... de weers- en klimaatveranderingen uitgebreid aan
bod komen in de roman Een
centimeter vanaf het geluk van
Marinko Koščec? Ook te bestellen
als e-book (hier).
... we voortdurend op zoek zijn
naar mensen die zich voor KLIN
willen inzetten? Doe je mee? Meld
je aan op info@kl-in.eu

In de volgende nummers
✦

Te gast in Rotterdam

✦

Ontmoet in Kroatië

✦

Voor jou gelezen

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 en
Twitter

Verschijnt acht keer per jaar

*Tot voor kort was Vis een heerlijk afgelegen oase voor kenners van de
Kroatische kust. Geleidelijk aan is het eiland bekender geworden in bredere
kringen en sinds de opnames van de film Mamma Mia! Here We Go Again
schijnt het helemaal gedaan te zijn met de rust daar. Ik ben benieuwd wat ik
er binnenkort aantref.

Tot slot over dit onderwerp: ook onze nieuwe uitgave, de roman De
berg van de schrijver Ivica Prtenjača, speelt zich af in de hete zomermaanden. De hoofdpersoon verblijft in een voormalige militaire
uitkijkpost en waakt over een eiland om brandhaarden bijtijds op te
sporen en bosbranden te voorkomen. Hoe actueel wil je het hebben?
www.kl-in.eu

Tekst Sanja Kregar
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Verwacht in 2018
✦

Ivica Prtenjača: De berg (op
retraite met een oude ezel)

✦

blogs, recensies, reacties

In 2015-18 verschenen

zomer 2018

Wie is dokter Anka Dorić?
De tweede auteur van KLINs YA boek Ze
denken dat we nog klein zijn is artstransfusioloog in Zagreb. Anka Dorić is
een bekende in de Kroatische media als
het gaat om gezondheidsonderwerpen.
Naast haar werk in het Immunologisch
instituut en een privé-kliniek in Zagreb
schrijft ze regelmatig over gezond leven en
goede zelfzorg in lifestylemagazines en
treedt ze op als gastspreker of programmaleider op radio en TV. Ze denken
dat we nog klein zijn is haar literaire debuut
en een logische stap in de voorlichting
over besmettelijke ziektes. Als het aan haar ligt, komt er snel een
vervolg op; onderwerpen dienen zich in haar praktijk vanzelf aan.
Minder bekend is dat Anka als jonge arts een tijd in Groningen heeft
gewerkt. Uiteraard heeft ze daar fijne herinneringen aan.

Boekpresentaties in Rotterdam
✦

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

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

Verschijnt acht keer per jaar

Zaterdag 10 november is een dubbele, tweetalige boekpresentatie
in de voorleesruimte van de Openbare bibliotheek aan de
Hoogstraat 110 in Rotterdam (pal naast station Blaak).

Van 14-16 uur gaan we samen met de leerlingen van de Kroatische
school in Rotterdam en Den Haag onze twee boeken voor jonge
lezers presenteren: Het druppeltje en de steen en Ze denken dat we
nog klein zijn. Gezellig als je ook komt! De toegang is gratis.

KLIN en privacy
Eind mei is de nieuwe privacywet in werking getreden. Wij hebben
de privacy statement op de website aangepast (hier). In de regel is
het zo dat je op onze mailinglist staat omdat je daar om hebt
gevraagd of toestemming voor hebt gegeven. Mocht je er vanaf
willen, laat het alsjeblieft per retourmail weten.
Ik wens iedereen een goede voortzetting van de zomer. De
volgende nieuwsbrief komt in oktober, met daarin actualiteiten uit
Kroatië en een update van onze plannen voor het komend jaar.

www.kl-in.eu

Tekst Sanja Kregar

