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Verzameling van Gavran is uit | De nieuwe penningmeester | Acties bij KLIN

Wist je dat...
✦

✦

… wij in alle rust werken aan
ons zeventiende boek dat in
het najaar verschijnt?
… je eerder over dit boek en
de schrijfster hebt kunnen
lezen in de rubriek Voor jou
gelezen?

✦

… wij voor de eerste die raadt
over welk boek het gaat een
verrassing in petto hebben?

✦

… je antwoord kunt mailen
naar info@kl-in.eu

Vier verhalen en een toneelstuk
Het zestiende boek van KLIN is uit. Vier verhalen en een toneelstuk van
Miro Gavran kreeg direct een lang artikel in Koggenlands dagblad,
een krachtige vermelding in de Volkskrant en was cultureel nieuws van
de dag in Kroatië. Deze dwarsdoorsnede door het oeuvre van Kroatië’s
meest vertaalde schrijver is uniek qua samenstelling en Nederland
heeft de primeur. Het boek is geïllustreerd, telt 194 bladzijden, kost
€ 22,50 en is overal te bestellen in Nederland en België.

In de volgende nummers
✦

Aangepaste plannen voor 2020

✦

Nieuwe acties

✦

KLINs donatie

✦

Vaste rubrieken
✦

Voor jou gelezen

✦

Hoe is het met…

✦

Van Stichting KLIN

Contact
Sanja Kregar
Uitgeverij KLIN, Kroatische
Literatuur In Nederland
info@kl-in.eu
Rietlandpark 15
1019 DR Amsterdam
telefoon 020-7740799
mobiel 06-13842120
volg ons op www.kl-in.eu en
Twitter

Zes nummers per jaar

De boekpresentatie in aanwezigheid van de auteur zal op zich
moeten laten wachten. Het Kroatische Ministerie van buitenlandse
zaken, de hoofdsponsor van het geplande bezoek, heeft laten weten
alle culturele reizen voor dit jaar wegens corona af te zeggen.
Wie na het lezen van dit boek zin in meer Gavran heeft gekregen, kan
op Youtube een aantal van zijn toneelstukken bekijken. Allemaal
gespeeld in het Kroatisch, maar sommige, zoals Patiënt van dokter
Freud, en Parallelle werelden zijn Engels ondertiteld.
www.kl-in.eu

Tekst Sanja Kregar
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Van Stichting KLIN
In 2015-20 verschenen

Lieve mensen,
Mijn naam is Raphie Hayat en sinds kort ben
ik de penningmeester van de stichting KLIN.
Hartstikke leuk om te doen. Niet alleen
omdat ik hierdoor kan bijdragen aan de
promotie van mooie literatuur, maar ook
omdat het me in de gelegenheid brengt om
gezellige, interessante en warme mensen te
ontmoeten. Althans, dat is mijn ervaring ge-

✦

Marinko Koščec: Een centimeter
vanaf het geluk*

✦

Miro Gavran: Kafka’s vriend*

✦

Anđelko Vuletić: Wraak*

✦

Serie Goran Tribuson:
✦

De fanclub*

✦

Andermans zaken

✦

Het grijze gebied

✦

De diepere kant van de baai

✦

Het huis waar de duivel
woont

weest tot nu toe ☺
Een klein beetje over mijn achtergrond. Ik ben geboren en getogen
in Amsterdam Zuidoost en mijn ouders komen uit Pakistan. De
Bijlmer is een prachtige en bruisende buurt waar ik met trots en
plezier woon. Ik werk als econoom bij de Rabobank (beste baan
ever) en uiteraard hou ik van lezen. Waar ik ook blij van kan worden is
eindeloos, en vooral doelloos, door de straten van Amsterdam
fietsen.
Soms zal ik jullie mailtjes sturen over de financiën en soms een beetje
achter de broek aan zitten voor contributies etc., maar vooral hoop ik
dat we samen veel (lees)plezier hebben.
Hartelijke groeten,
Raphie

✦

Ludwig Bauer: De partituur voor
De toverfluit

✦

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

Aanbiedingen op onze website

✦

Tomica Šćavina: De idealist

✦

Damir Lacković, Trpimir Vedriš:
Het druppeltje en de steen**

✦

Ivica Prtenjača: Het is goed, het is
mooi & De berg

✦

Ludwig Bauer, Marsela
Hajdinjak: Nuru n’zuri of Leeuw
komt terug naar huis **

Het stond al in de vorige nieuwsbrief: om de Kroatische literatuur extra
onder de aandacht te brengen in de eerste helft van dit jaar hebben
wij een reeks aanbiedingen voor onze lezers. Het aanbod is inmiddels
ververst en op dit moment zijn zes titels, inclusief
twee kinderboeken, overal verkrijgbaar voor de
halve prijs:

✦

Miro Gavran: Tomislav verlaat
Zagreb (e-book)

✦

Miro Gavran: Vier verhalen en
een toneelstuk

Verkrijgbaar in de webshop van KLIN
en bij de boekhandel.
* ook beschikbaar als e-boek
** kinderboeken hebben nu een eigen
webshop

Zes nummers per jaar

Kafka’s vriend van Miro Gavran
De partituur voor De toverfluit van Ludwig
Bauer
✦ De idealist van Tomica Šćavina
✦ Wraak van Anđelko Vuletić
✦ Ze denken dat we nog klein zijn van Julijana
Matanović en Anka Dorić
✦ Het druppeltje en de steen van Damir Lacković en Trpimir Vedriš
✦
✦

Wees er snel bij; het zijn tijdelijke aanbiedingen en het assortiment
wisselt.

www.kl-in.eu

Tekst Sanja Kregar

