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Beste leden,

Vandaag precies over 8 weken zal ons Karl May Symposium plaatsvinden. Wij
kunnen u meedelen dat de voorbereidingen in volle gang zijn. Deze
Nieuwsbrief informeert u over verschillende punten die in dit stadium de
aandacht verdienen. In de eerste plaats willen wij graag degenen onder u, die
zich nog niet hebben aangemeld voor het Symposium, oproepen alsnog dit te
doen per e-mail of telefoon (frits.roest@gmail.com of 0318-418875).
Deelnamekosten bedragen € 10,- p.p., te voldoen door overmaking aan de
Karl May Vereniging (zie elders in deze Nieuwsbrief voor het
rekeningnummer). Hieronder volgt nog eens het volledige programma van het
Symposium. Verdere details kunt u vinden in de vorige Nieuwsbrief of op onze
website. Behalve uit onze eigen kring wordt deelname verwacht van relaties
uit de netwerken van de Duitse Bibliotheek in Den Haag, van de Koninklijke
Bibliotheek enz.

Uitnodiging voor Karl May Symposium
Vrijdagmiddag 16 maart 2012 13.30 uur - 18.00 uur

Aula Koninklijke Bibliotheek Den Haag

13.30 Ontvangst

14.00 Welkom: Dagvoorzitter Gabriele de Koning – Voorzitter Duitse Bibliotheek Den Haag

14.05 Opening en aanbieding nieuwe bibliografie aan Ronald Plasterk:
Frits Roest - Voorzitter Karl May Vereniging

14.15 Multiculturele kleur in Haags portiek: Winnetou en Kara Ben Nemsi anno1968: Ronald Plasterk – oud-
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

14.30 Winnetou’s testament. De Karl May-collectie in de Koninklijke Bibliotheek: Arno Kuipers - Koninklijke
Bibliotheek

14.45 Het unieke karakter van Karl May's oeuvre nader belicht:
Jaap van Marle - Hoogleraar Cultuurwetenschappen Open Universiteit

15.15 Intermezzo en koffie/theepauze - Tineke (zang) en Jan Willem van der Jagt (piano) brengen een
liedcompositie van Karl May ten gehore

15.45 Paneldiscussie onder leiding van Anneke van Ammelrooy - Journaliste
Archetype en wereldbeeld: Arjo Klamer - Hoogleraar Erasmus Universiteit
De onontdekte held: Gerard Koolschijn - Classicus
Wie was de echte Karl May?: Gregor Seferens - Vertaler

16.45 Sluiting door de dagvoorzitter
Drankjes en hapjes

Symposiumposter

Voor ons Symposium is een speciale poster ontworpen, waarvan een
voorstudie in het laatste nummer van De Witte Bison was geniet. De nieuwe
poster kan in drie formaten worden gedownload via de link:
http://www.box.com/s/jfft67lk5zvmgbqrddc5.
Uw bestuur zou het op prijs stellen als leden in het land ervoor zouden
kunnen zorgen dat deze poster wordt opgehangen in bibliotheken en grote
boekhandels. Als het om een enkele exemplaren gaat dan is het wellicht het
makkelijkst dat onze leden de poster zelf uitprinten of laten printen. Mocht dit
niet lukken of bent u van plan 5 of meer posters te bezorgen, dan kunt u
uiteraard een beroep doen op penningmeester Jan Kool, die er een aantal
heeft laten drukken. Intussen is de bezorging al geregeld in Den Haag en in
de regio Ede-Wageningen. Alvast bedankt voor uw medewerking!
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Karl May bibliografie
Zoals al eerder bekend gemaakt zal tijdens ons Symposium de splinternieuwe
Karl May bibliografie van Frits Roest ten doop worden gehouden. Dit
document op A4 formaat, 206 bladzijden, getiteld

Honderddertig jaar Karl May in Nederland en België, de eerste Nederlandstalige
bibliografie (1882-2012) met ca 1100 afbeeldingen

volledig in kleur, met een schat aan aanvullende informatie over uitgaven en
uitgevers, is inmiddels zo goed als persklaar.

Vóór het Symposium geldt – dank zij Fonds 2012 - een speciale
voorintekenprijs voor leden van € 20. De vooruitbetaalde bibliografie kan
tijdens het Symposium worden opgehaald. Alleen op de dag van het
Symposium zelf wordt de bibliografie aan leden en niet-leden verkocht voor
de eenheidsprijs van € 25. Hierna blijft de vaste ledenprijs € 25 en die voor
niet-leden € 30.

Doe uw voordeel en reserveer uw exemplaar tijdig door uw overmaking t.n.v.
de Karl May Vereniging o.v.v. ‘Bibliografie’ en het gewenste aantal
exemplaren. Vanzelfsprekend kan de bibliografie ook verzonden worden aan
hen die verhinderd zijn het symposium bij te wonen. De verpakkings- en
verzendkosten bedragen € 5.

Oproep

Ons lid Frans Dijkstra doet de volgende oproep: Op 30 en 31 maart a.s. zal in Dresden
een Karl-May-Gedächtnissymposium wordt gehouden. Ik ben van plan daar heen te gaan en vroeg
me af of er meer leden van onze vereniging dat plan hebben. Niet zozeer om gezamenlijk te reizen
(want ik ben van plan in één ruk van Ommen naar Dresden te rijden) maar wel om in Dresden
gezamenlijk op te trekken en contacten te leggen. Gaarne contact via f.y.dijkstra@planet.nl.


