Karl May Nieuws
15 september 2010

In dit nummer
 Karl May dag 27
november 2010
 Deelname aan de Lord
Lister Klubdag van 30
oktober 2010
 De Witte Bison 8 is in
voorbereiding
 Haarlemse
boekenmarkt (2010)

Nummer 17

KARL MAY DAG: 27 november 2010
Hierbij delen wij u mede dat de eerstvolgende Karl May dag zal plaatsvinden
op 27 november a.s., zoals gebruikelijk in de Opstandingskerk te Amersfoort.
Het programma ziet er als volgt uit:
10:00 Begin van de boekenmarkt, inrichting van tafels
11:30 Uitreiking van De Witte Bison 8, Trekking van de winnaar van de prijsvraag
uit De Witte Bison 7
12:30-13:30 Voortzetting van de boekenmarkt en pauze
13:30-14:00 Quiz over het boek In Koerdistan
14:00-14:20 Uitslag van de quiz en prijsuitreiking
14:20-14: 50 Vertoning van de film ‘Afscheid van Winnetou’
15:30 Einde programma

 Activiteiten rond 2012
 Onze uitgaven
 Boeken van
Oosterbaan/Roest, nu
voordeliger
 Overige clubartikelen

Deelname aan de Lord Lister Klubdag
van 30 oktober 2010
Graag wijzen wij op de mogelijkheid deel te nemen aan de Lord Lister Klubdag,
die op 30 oktober gehouden wordt in De Open Hof, Vogelplein 1 (hoek Wiekslag)
te Amersfoort. Deze vindt plaats van 08:00 tot 12:00. Ditmaal doet ook de
Bigglesclub mee aan dit evenement. Ook wij waren als vereniging formeel
uitgenodigd om onze najaarsbijeenkomst te combineren met die van de Lord
Lister Klub, met dien verstande dat we een gezamenlijke boekenmarkt zouden
hebben en daarna elders in De Open Hof een eigen ruimte zouden betrekken voor
onze quiz, filmvertoning of voordracht, maar onze Algemene Ledenvergadering
sprak zich uit voor een experimentele individuele deelname van onze leden, zodat
later besloten kan worden of dit een geschikte formule is voor onze
najaarsbijeenkomst van 2011.
Het voordeel van deelname aan de gezamenlijke boekenmarkt is een veel groter
en breder aanbod. Immers, de Lord Listerklub interesseert zich in brede zin in
‘pulp’ ofwel triviale lectuur. Het moge duidelijk zijn dat hieronder ook veel
uitgaven kunnen vallen die interessant zijn voor liefhebbers van Karl May en van
andere auteurs van avonturenromans.
U kunt een tafel huren (inclusief een kop koffie) voor € 5,-

De Witte Bison 8 is in voorbereiding
De vakantieperiode zit er op en dat houdt in dat de voorbereidingen zijn begonnen
voor het nieuwe nummer van De Witte Bison. Dit zal onder andere bevatten:
(alweer) een nieuw ontdekt feuilleton, een artikel over Karl May en zijn tijd, het
vervolg van het artikel over de populariteit van Karl May in Nederland, informatie
over de voorbereidende werkzaamheden aan de nieuwe Karl May bibliografie enz.
U kunt uw eventuele bijdrage nog inzenden tot eind september.
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Haarlemse boekenmarkt (2010)
Op 10 juli namen wij als vereniging voor de tweede maal deel aan de boekenmarkt op de Dreef in Haarlem. Hans Boessenkool en Jan Kool namen de honneurs
waar, geholpen door Theo Pons (die ook een aantal foto’s nam).

Activiteiten rond 2012
Bij een volgende gelegenheid hopen wij meer te kunnen zeggen over de
activiteiten die wij denken te ontplooien in 2012, rond Karl May’s 100e sterfdag. In
ieder geval zal dan door onze Vereniging een volledige Nederlandstalige Karl May
bibliografie worden uitgegeven, die ook aan een aantal kranten zal worden
gezonden en zo hopelijk de in de pers de aandacht zal vestigen op onze
Vereniging. Ideeën en contacten zijn altijd zeer welkom.

Onze uitgaven
De Witte Bison # 1-7, per stuk € 7,50; in kleur € 18,Alle nummers blijven voorradig van ons verenigingsblad

Reprint Kong Kheou (Jong Holland), € 20,-

Integrale herdruk, samen met De Ehri (Katholieke Illustratie)

Reprint De boer van het roer (Katholieke Illustratie), € 10,Laatste exemplaren

Reprint De schat der Inka’s (Bremer), € 15,Zo goed als uitverkocht

De Nederlandstalige Karl May uitgaven, € 20,Ons bekende kleurrijke overzicht van alle uitgaven, in prijs verlaagd

Vergeten Avontuur, € 55,- (nu incl. cd-rom)

Overzicht van de vertaalde 19e eeuwse avonturenromans

Schrijvers van Vergeten Avontuur, € 15,-

Korte biografieën van 19e eeuwse avonturenromanauteurs

Boeken van Oosterbaan/Roest, nu voordeliger
TIP: DOE ER EEN OF MEER CADEAU MET DE FEESTDAGEN!!
Karl May. Een ketting van boeken. € 7,50
Handleiding voor Karl May boekenverzamelaars met bibliografisch karakter.

Karl May’s bonanza van boeken bij Becht. € 7,50
Een boeken-verzamelverhaal.

Karl May boeken zoeken in alle hoeken. € 7,50
De 21 zeldzaamste in Nederland.

Karl May, de ‘verschreven’ schrijver. € 7,50
Bewerking en receptie in Nederland.

Lezen leren, colportageromans, de vijf van Karl May, € 20,oftewel vrijwel vergeten verhalen en hun bekroning.

Overige clubartikelen
Artikelen met het logo van de Karl May Vereniging
T-shirt, € 13,50
Mok, € 10,Muismat, € 10,-

