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Programma van Karl May dag

zaterdag 29 oktober

Op 29 oktober wordt de veertiende Karl May dag georganiseerd, ditmaal weer

in De Open Hof, Vogelplein 1, in Amersfoort. Dit is de elfde bijeenkomst in

verenigingsverband. Aangezien de oprichting 5 jaar geleden plaatsvond, is er

sprake van ons eerste lustrum! Het programma is als volgt:

08.00-11.30: doorlopende boekenmarkt, in samenwerking met de Lord Lister

Club. Leden kunnen gedurende de ochtend een of meerdere tafels

huren voor de verkoop van boeken.

11.30: presentatie van de vernieuwde Witte Bison, alweer de tiende.

12.00: presentatie door Frits Roest: stand van zaken m.b.t. de eerste

Nederlandstalige Karl May bibliografie 2012.

13.00: presentatie door Ger Tielen van het programma rond het 100e

sterfjaar van Karl May.

13.30: voordracht uit het werk van Karl May door Jan Willem van der Jagt

14.00: quiz over De Rotsvesting in den Gran Chaco / De Koningin van de

Gran Chaco.

14.20: nabespreking van de quiz en prijsuitreiking

14.30: vertoning van de documentaire: Karl May, de fantast uit Saksen (in

het Duits zonder ondertiteling)

15.15: einde

Uiteraard kunt u altijd een introducé(e) meenemen.

Activiteiten in 2012: stand van zaken
Er is volop nieuws over onze activiteiten in 2012, waarover wij u graag
bijpraten:
De nieuwe Karl May bibliografie 2012 en de formele presentatie hiervan;
Ons Karl May Symposium op de Koninklijke Bibliotheek op 16 maart 2012;
Een lezing in de Duitse bibliotheek in Den Haag;
Onze voorgenomen reis naar Duitsland;
Andere activiteiten.
Kom dus naar de Karl May dag om uw licht hierover op te steken!!

De Witte Bison 10
is in een feestelijk nieuw jasje gestoken. Voor de inhoud, zie de vorige
nieuwsbrief. Het tijdschrift wordt op 29 oktober voorgesteld en uitgereikt.

Samenwerking met Lord Lister Klub
Zoals u weet organiseren wij onze Karl May dagen deels samen met de Lord
Lister Klub (LLK). Dat zal ook ditmaal het geval zijn. Omdat de LLK volgend
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voorjaar ophoudt te bestaan en een besloten eindvergadering organiseert, zal
dit niet gelden voor onze voorjaars-Karl May dag van 2012. Wel maken wij
ons gaarne sterk voor de voortzetting van een gezamenlijke boekenmarkt.

Contributie 2012
De a.s. Karl May dag biedt u de gelegenheid om de (onveranderd lage)
contributie voor 2012 ad € 15,- contant te voldoen bij onze penningmeester.

Onze Duitslandreis 2012
Een voorstel voor de invulling van deze reis zal worden gedaan tijdens de a.s.
Karl May dag. Datum en reisprogramma worden in overleg vastgelegd. U kunt
zich voor alle zekerheid uiteraard alvast aanmelden.

Clubartikelen en Karl May postzegels
Zoals altijd zijn al onze clubartikelen, publicaties en ook de drie verschillende
Karl May postzegels verkrijgbaar in de zaal.

Routebeschrijving naar De Open Hof:

EIGEN VERVOER

Navigatieapparatuur instellen op Vogelplein 1, Amersfoort of de volgende route
kiezen: Vanuit alle richtingen de A28 nemen. Dan afslag 8 ‘Amersfoort’ en richting
Centrum via de Hogeweg. Bij de tweede verkeerslichten rechtsaf, de Ringweg
Kruiskamp op. Bij de tweede stoplichten rechts de Van Randwijcklaan in. Recht
over de rotonde, dan de tweede straat links in (Wiekslag). Op de hoek ziet u De
Open Hof dan al direct liggen. Mocht het parkeerterrein ernaast vol zijn (i.v.m.
de supermarkt ertegenover), dan zijn er in de buurt volop gratis parkeerplaatsen.
Desgewenst kunt u vóór het parkeren eerst even voor De Open Hof stoppen om
uit te laden.

OPENBAAR VERVOER

Naar NS station Amersfoort, daar overstappen op stadsbus 7 van Connexxion,
na exact 10 minuten u kunt voor de deur uitstappen (halte Vogelplein).


