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KARL MAY op het alternatieve boekenbal 2011!!!
De organisatie van het alternatieve boekenbal in Paradiso, Amsterdam, dat op
dinsdag 22 maart 2011, dus al over drie maanden, zal plaatsvinden, heeft
uw Karl May Vereniging gevraagd te willen helpen met het inrichten van de
zaal en het invullen van een deel van het (voor)programma.
Het thema is Karl May met nadruk op Hadschi Halef Omar en op de
verdraagzaamheid tussen verschillende volkeren en hun religies, zoals Karl
May dit in zijn boeken naar voren brengt.
Het zal voor ons allen een aardige avond worden. Er is live muziek, er zijn
sprekers/voordrachten, wij organiseren een quiz en kleden de zaal aan.
Tevens zorgen wij tijdens de inlooptijd (vanaf 20:00) voor een aan Karl May
gerelateerde film.
Graag nodigen wij u en uw familie/vrienden uit om dit evenement bij te
wonen. De entreekosten zijn bij voorinschrijving € 10,- per persoon voor onze
leden en hun familie/introducés. Voorinschrijven kan tot en met dinsdag 22
februari 2011 door overmaking van de entreekosten op rekening van onze
Vereniging onder vermelding van ‘Paradiso’ en het aantal deelnemers.

Onze tweede postzegelactie
Vanwege het succes van onze eerste postzegelactie hebben wij besloten ook
een tweede postzegel uit te geven. Deze ziet u hiernaast afgebeeld. De
velletjes van tien stuks zijn verkrijgbaar à € 5, plus € 1,- voor porto en
verpakking (ongeacht het aantal velletjes). Het maximum aantal velletjes per
bestelling is tien. Na ontvangst van uw overmaking op rek.nr. 1139.35.501
t.n.v. de Karl May Vereniging wordt uw bestelling direct door onze
penningmeester verzonden.
De prijs voor niet-leden is vastgesteld op € 7,50 voor het eerste velletje (incl. porto) en € 6,-
voor elk volgende velletje.

Wenskaart 2010-2011
Wij verzonden onder onze leden onlangs deze wenskaart. Uiteraard gelden
onze wensen ook de niet-leden, die deze Nieuwsbrief ontvangen of onder
ogen krijgen!!
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Proefdrukken

Voor liefhebbers bestaat de mogelijkheid te bieden op de beide hieronder
afgebeelde proefvelletjes, die werkelijk uniek zijn. Er bestaat namelijk van
beide maar één enkel exemplaar!! Neem hiervoor contact op met onze
penningmeester.

Verenigingsnieuws

Zoals aangekondigd tijdens onze laatste Karl May dag, zullen onze
bijeenkomsten voortaan plaatsvinden in De Open Hof, Vogelplein 1,
Amersfoort. In de aanloop naar 2012 hopen wij te groeien naar 100 leden.


