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KARL MAY DAG: 7 november 2009
Graag herinneren wij u er hierbij aan dat onze Karl May dag zal plaatsvinden
op 7 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
11:00 Uitreiking van De Witte Bison 6
11:30 Aandacht voor onze nieuwe publicaties
12:00 Trekking van de winnaar van de prijsvraag uit De Witte Bison 5
13:00-13:45 Voortzetting van de boekenmarkt en pauze
13:45-14:05 Quiz over het boek De Zonen der Mimbrenjo’s
14:10-14:40 Vertoning van de film Hohenstein-Ernstthal 1992-1999
14:50-15:15 Uitslag van de quiz en prijsuitreiking
15:30 Einde programma

Maarten van Diggelens film bevat de volgende onderdelen:
Arrestatie van Karl May in hotel ‘Drei Schwanen’; Bezoek aan het Karl May huis;
Bezichtiging van het diorama, Kirchstrasse 5; Herdenking 150e geboortedag Karl
May; Bezoek aan de Karl-May-Höhle; Kongress KMG 1999 in Hohenstein-
Ernstthal; Bezoek aan de gevangenis van Waldheim; Gemütliche Abend im Lay-
House

Boekenmarkt
Op de boekenmarkt zijn al uw boeken welkom, ook die niet met Karl May te
maken hebben. Bij wijze van experiment zal de huur van een tweede tafel slechts
€ 2,- bedragen.

De Witte Bison 6 is in druk
en zal op 7 november worden uitgedeeld. Wij hebben uiteraard weer het liefst dat
u hem komt ophalen. Uit de inhoud: de gebruikelijke rubrieken plus artikelen
over: Karl May en Emma Pollmer (1874-1880); het derde artikel over Gomarius
Mes als uitgever en vertaler van Karl May boeken; het nieuwe feuilleton De drie
veldmaarschalken enz. enz. enz.

Boek Oosterbaan 5: kom tijdig uw eigen gratis
exemplaar ophalen

Zoals al eerder in deze Nieuwsbrief vermeld, is er voor elk lid van de Karl May
Vereniging een gratis exemplaar van het boek: Lezen leren,
colportageromans, de vijf van Karl May. De Karl May dag biedt een
uitstekende gelegenheid om ook dit boek op te halen.
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Nieuwe facsimilé herdruk van Kong Kheou

Door de Karl May Vereniging is in eigen beheer uitgegeven Kong Kheou (Het
eerewoord), zoals verschenen als feuilleton in Jong Holland, in 1892, vrij bewerkt
door J.H. van Balen en verluchtigd met vele tekeningen zoals in de oorspronkelijke
Duitse tijdschriftuitgave. De kosten van deze luxe herdruk op 100 grams papier
bedragen afgehaald slechts € 20,-. Wanneer u dit bedrag tijdig overmaakt op het
bankrekeningnummer van onze Vereniging (zie de blauwe kolom hiernaast), dan
kunnen wij zorgen voor voldoende exemplaren op 7 november. Wilt u het toch
liever opgestuurd hebben? Dat kan natuurlijk ook, voor in totaal € 23,-. Vermeld
bij uw betaling ‘Kong Kheou’.

Schenking van boekenvoorraad Oosterbaan
Joop Oosterbaans beide dochters hebben besloten de gehele voorraad van de
eerste vier boeken over Karl May van hun vader aan onze Vereniging te schenken.
De verkoopprijs hiervoor is intussen bijgesteld naar € 15,- (plus verzendkosten).

Quiz
De titel van het boek dat onderwerp zal zijn van onze quiz op 7 november is:
De zonen der Mimbrenjo’s. Denkt u erom om dit boek, in de Becht uitgave nog
eens goed door te lezen vóór 7 november, zodat u beslagen ten ijs komt?


