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Karl May dag: 7 november 2015

Het bestuur van de Karl May Vereniging heet u hartelijk welkom op de Karl May-dag
van 7 november a.s. op onze gebruikelijke locatie: ‘De Bron’, Vogelplein 1, 3815 GV
Amersfoort. Hier zal de traditionele gezamenlijke boekenmarkt worden gehouden
samen met de Vereniging Fu Manchu. Ook het Jules Verne Genootschap zal met een
aantal kramen aanwezig zijn.

09.00 bestuur aanwezig

10.00-12.30 gecombineerde boekenmarkt

12.30-13.00 pauze. Broodjes en soep verkrijgbaar (mits tevoren besteld)

13.00-13.15 presentatie van ‘De Witte Bison’ nummer 18

13.15-13.30 uitreiking van ‘De Witte Bison’ 18

13.30-14.00 Karl May quiz (De Kara Nirwan Khan in Albanië) met aansluitend de

nabespreking en prijsuitreiking

14.00-15.40 film (Winnetou 1 met Lex Barker en Pierre Brice) Nederlands ondertiteld

16.00 Einde middag, ontruimen van de zaal

Quiz vs. boekbespreking

Ditmaal zal voor de laatste keer een quiz worden gehouden. Hiervoor in de plaats

komt wellicht een boekbespreking, die beurtelings door leden zal worden

gepresenteerd. Een leesclubidee dus, waarvoor leden het te behandelen boek

aandachtig doorlezen om erover te kunnen meepraten. Een korte samenvatting van

het boek, met de bevindingen en conclusies kunnen dan in de Witte Bison worden

opgenomen. Dit zal tijdens de volgende bijeenkomst zeker worden uitgeprobeerd.

Suggesties zijn welkom bij het bestuur.

De Witte Bison 18

Tijdens de Karl May-dag wordt gewoontegetrouw De Witte Bison geïntroduceerd en

uitgedeeld. Het nieuwe nummer bevat:

Verenigingsnieuws
Nieuwe vondsten
Het 36.000 mark mysterie
Karl May, meer dan Winnetou en Old Shatterhand
Het ritueel van de calumet
Nederlandse uitgaven van KM boeken waren lang puur Dordts
De familie Stemmer
J.H. Geuers prachtbanden
Karl May op het internet
De Geka serie besproken
Klara May’s overlijdensbericht
De waarheid over Mount Hancock
De Hollandsch Uitgevers Fonds-familie nader onderzocht
De chronologie van Karl May’s reisverhalen
Ach een man blijft toch een kind
Overleden: Pierre Brice, Pandu Ganesa
Verschreven
Illustraties: In de schuilhoeken van den Balkan
Jemmy’s berenavonturen
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Boekenmarkt

Een gezamenlijke boekenmarkt biedt aan de bezoekers en deelnemers een unieke

kans om kennis te nemen van elkaars publicaties en die aan te schaffen zonder

portokosten. Tevens kunt u zich informeren over het lidmaatschap en over activiteiten

van de diverse verenigingen.

Contributie 2015-2016

U kunt de contributie voor 2016 alvast cash voldoen tijdens de Karl May dag bij de

penningmeester Jan Kool. U kunt deze natuurlijk ook overmaken (€ 20,- voor

Nederland en België en € 25,- voor de rest van de wereld) op bankrekening nummer:

NL85 RABO 0113 9355 01 t.n.v. de Karl May Vereniging o.v.v. ‘Contributie 2016’.

Bij voorbaat dank!

Onze uitgaven

Door omstandigheden is de aangekondigde herdruk van De zoon van den Berenjager

van J. Hendrik van Balen (Jong Holland, 1891) nog niet klaar voor publicatie. Omdat

alleen de afwerking van de band even stilligt, kunnen wij met zekerheid meedelen dat

deze nieuwe uitgave gepresenteerd zal worden tijdens onze voorjaarsbijeenkomst van

2016.

Inhoudsopgave De Witte Bisons 1-18

Bij belangstelling voor de cumulatieve alfabetische en thematische inhoudsopgave van

‘De Witte Bison’ nummers 1-18, kunt u deze als steeds kosteloos in pdf-vorm

opvragen bij frits.roest@gmail.com.

Meedoen aan onderzoek HUF/Frany boeken

In De Witte Bison 18 zult u lezen dat wij een onderzoek gestart zijn naar de serie Karl

May boeken van het Hollandsch Uitgeversfonds / HUF serie. Als u een aantal boeken

uit deze serie hebt (dit is niet de Frany Populair serie!!), dan willen wij u graag

uitnodigen mee te doen aan dit onderzoek door het onderzoekformulier aan te vragen

en in te vullen.


