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Nummer 57

Feestelijke Karl May dag 18 mei 2019
Het bestuur van de Karl May Vereniging heeft het genoegen u hierbij alvast te
informeren over de feestelijke bijeenkomst, ter viering van het 12½-jarig bestaan van
de Vereniging, die zal plaatsvinden op 18 mei a.s. in onze gebruikelijke locatie,
kerkgebouw ‘De Bron’, Vogelplein 1 te Amersfoort. Vanwege het feestelijk karakter is
er een speciaal programma, zonder Algemene Ledenvergadering. Ook zal er eenmalig
geen simultane boekenmarkt van de Vereniging Fu Manchu plaatsvinden! Koffie met
gebak en de lunch zullen uit de Verenigingskas worden betaald. Reden waarom wij u
verzoeken uiterlijk 4 mei uw komst te willen bevestigen per email of telefoon bij
jboessenkool@home.nl. Het feestprogramma ziet er als volgt uit:
09.00: Bestuur aanwezig; gelegenheid om boekentafels in te richten
10.00: Ontvangst van de leden met koffie en gebak
10.30: Openingswoord van de voorzitter en terugblik in vogelvlucht sinds 2000
10.50: Presentatie van de nieuwe uitgaven en van de jubileum Witte Bison 25
11.15: Uitreiking van De Witte Bison, verkoop van nieuwe boeken, evt. inning
contributie
11.45: Presentatie Karl May door de jaren heen
12.15: Hoe krijg je je kleinkinderen betrokken bij Karl May?
12.30: Groepsfoto
12.45: Lunch aangeboden door Karl May Vereniging.
Einde boekenmarkt, alle stoelen in een kring ter bevordering van betrokkenheid en deelname der aanwezigen

13.30: Sketch door Jan Willem van der Jagt
14.00-14.45: Boekbespreking en groepsdiscussie o.l.v. Wil Storken en Jan Willem
van der Jagt over Het geheim van Old Surehand
Zie voor de leestips onze website, waar ook de gebruikelijke boeksamenvatting te vinden is.

15.00: Einde

Contributie 2019
De contributie over 2019 bedraagt ongewijzigd € 20 (Nederland en België) en € 25
(rest van de wereld). Normaliter had u dit vóór eind 2018 moeten voldoen. Mocht dit
u ontgaan zijn, dan willen wij u verzoeken om uw contributie alsnog per omgaande
over te maken op het rekeningnummer in het colofon.

Nieuwe uitgaven
Om ons jubileum extra luister bij te zetten, is naast De Witte Bison 25 voor een aantal
bijzondere uitgaven gezorgd. Prijzen van deze uitgaven worden nader bekend gemaakt.


http://www.karlmay-vereniging.nl

De heruitgave van Robert Surcouf, lotgevallen van een kaperkapitein (1886),
74 blz.

Een volledig nieuwe bijgewerkte druk van De Nederlandstalige Karl May
uitgaven (1881-2019), naar keuze geheel in kleur of in zwart-wit, 88 blz.

De eerste twee delen van Karl May’s De Verloren Zoon of De Vorst der Ellende,
zoals verschenen in feuilletonvorm in het ROTTERDAMSCH NIEUWSBLAD, 1908-1911
(367 en 358 blz.).
Tevens zal ter inzage en intekening liggen een exemplaar van de volledig herziene druk
van onze Karl May bibliografie op A4-formaat, getiteld Karl May in de lage landen,
1881-2019, 215 blz. Deze zal in het najaar beschikbaar zijn.

___________________
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De Witte Bison 25
Het nieuwe nummer van DE WITTE BISON zal tijdens de Karl May-dag worden
gepresenteerd en gedistribueerd. Traditioneel vermelden we in deze Nieuwsbrief al de
inhoud daarvan, maar op dit moment is dit nog te vroeg, vandaar deze voorlopige
opsomming:
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Datum van de volgende bijeenkomst
Onze najaarsbijeenkomst is vastgesteld op 9 november 2019. Wij streven ernaar een
volledig jaar vooruit te plannen en op deze plaats steeds twee toekomstige data te
kunnen vermelden. Zo gauw de eerste datum van 2020 bekend is, zal deze worden
bekendgemaakt.

Verdere uitgaven in voorbereiding
Voorlopig staat voor najaar 2019 de uitgave gepland van Ardistan en Djinnistan, De
Verloren Zoon delen 3 en 4, Gered door de haaien, en twee tot dusver ongepubliceerde
korte verhalen in de vertaling van Gomarius Mes (Groot Sjako, In de pampa).
De Verloren Zoon deel 5 is voorlopig gepland voor het voorjaar van 2020.

Opheffing voormalige redactieadressen
Hierbij deel ik u mede, dat sinds enige tijd het voormalige redactiemailadres
frits.roest@hccnet.nl of karl.may@hccnet.nl is opgeheven. Het enige adres, dat thans
nog in gebruik is, staat hiernaast in het colofon vermeld. Ik vraag hier even speciale
aandacht voor, omdat het in sommige vroege nummers van DE WITTE BISON voorkomt.

OPROEP: Bijwonen van filmmiddag
Het bestuur is voornemens in augustus/september 2019 een filmmiddag te
organiseren, waarbij twee van de recente Duitse Karl May-films van Philipp Stölz
worden vertoond, met enige uitleg/discussie en horecafaciliteiten.
Om tot een goede inschatting van het aantal deelnemers te komen, verzoekt het
bestuur u zo snel mogelijk, liefst vóór 1 april, aan Hans Boessenkool (telefonisch
of per email) te willen doorgeven of u belangstelling hebt hieraan deel te nemen. De
grootte van het te huren zaaltje of de faciliteit zal uiteraard afhangen van het aantal
deelnemers. Uw medewerking wordt daarom op prijs gesteld.

