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Evenementen zomer

De Maand van het Spannende Boek is nog niet
voorbij; en wat is er nu
spannender dan horror?
Koop deze drie boeken
voor nog geen dertig euro
om lekker te kunnen
griezelen in de zomer!

1, 2 en 3-8-2014:
Castlefest , Lisse, met Evi
F. Verhasselt, Femke De
Vos, Patty van Delft en
Rianne Lampers
30-8-2014:
Bruisend Reeuwijk, met
Patty van Delft en Rianne
Lampers

Maar natuurlijk heeft Celtica’s webshop vooral fantasyboeken. En als je meer van romantiek houd, dan is de derde
roman van Marian Kramer wellicht iets voor jou. Heb je haar tweede nog niet, dan kun je de twee samen kopen voor
slechts € 25,00. Zie hieronder voor uitgebreide informatie.

Rianne Lampers

Nieuw: Het grote ontwaken, Marian Kramer
Vanaf 24 juni 2014 is Het grote ontwaken, de derde roman van de in Capelle aan den
IJssel woonachtige Marian Kramer algemeen beschikbaar. Het grote ontwaken is een
intrigerende roman over verlies en strijd, doorzettingsvermogen en liefde, waar een
bovennatuurlijke, rode draad doorheen geweven zit. Het 311 pagina's tellende boek
kost € 17,50 en is ook te koop als set samen met Ongeschreven akkoorden, Marians
tweede roman die goed ontvangen is en bijzonder graag gelezen wordt, voor de zomerse prijs van € 25,00.

Het grote ontwaken is het verhaal van boekhouder Yvonne die haar leven mooi op de
rails heeft. Een bijna fataal ongeluk op de snelweg maakt daar een abrupt einde aan.
Zeven jaar lang ligt zij in coma en als zij eruit ontwaakt, is niets meer hetzelfde. Revalideren is een moeilijk proces, ze wordt geplaagd door onverklaarbare visioenen, en als
ze weer in "de buitenwereld" terechtkomt, kan ze niet direct voor zichzelf zorgen en
komt weer bij haar ouders thuis te wonen. Die vinden het maar niets als Yvonne inwonende thuishulp wordt voor mevrouw Aartsen, een hulpbehoevende, oude vrouw die
helemaal alleen in een groot huis in Oostvoorne woont. Voor Yvonne is het echter dé
kans om weer enigszins zelfstandig te zijn. Bij de oude dame thuis maakt ze kennis met
de onuitstaanbare Maurice, de op geld beluste kleinzoon van mevrouw Aartsen die zij al
eerder in een visioen gezien heeft...

Ongeschreven akkoorden gaat over financieel adviseur Robert Hill en secretaresse
Marijke van den Berg. Beiden hebben een creatieve geest. Marijke schrijft in haar vrije
tijd en zou hier eigenlijk best haar beroep van willen maken. Robert was in zijn jeugd
een wonderkind voor wie een muzikale toekomst in het verschiet lag. Traumatische
gebeurtenissen lieten hem echter kiezen voor een carrière in de financiële wereld, iets
wat hem geen windeieren heeft gelegd. In zijn hele volwassen leven is hij relaties met
vrouwen uit de weg gegaan, alleen jeugdvriendin Jill Luxton ziet hij met enige regelmaat. Dan verschijnt Marijke in zijn leven…
Ongeschreven akkoorden is ook los verkrijgbaar voor € 12,50.

Terug
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Interview schrijfster Patty van Delft
Wie ben je?
Ik ben Patty van Delft, een 33 jarige schrijfster uit Den Haag.

Hoelang ben je al serieus bezig met schrijven en in welk(e) genre(s)
schrijf je?
Ik schrijf al gedichten vanaf mijn veertiende, voornamelijk Engelstalig, vraag
me niet waarom, want ik heb werkelijk geen flauw idee. Fantasy schrijf ik
vanaf mijn zestiende ongeveer. Pas twee jaar geleden lukte het me om eindelijk een fantasyverhaal af te schrijven. Dat is mijn eerste boek geworden:
Drägan Duma – Zij Die Hoort.

Hoe ben je bij Celtica Publishing terechtgekomen?
Nadat ik mijn boek af had, opperde mijn man Danny dat ik moest proberen
om het uitgegeven te krijgen. Eerst zag ik dat niet zo zitten; ik ben ten slotte
een debutant en hoewel ik al heel veel geschreven heb, ben ik nooit lid geweest van een forum en heb ik ook nooit mijn verhalen ingestuurd. Uiteindelijk toch maar eens op zoek gegaan. Een
boek schrijven is fantastisch, maar het echt in je handen houden is natuurlijk nog veel geweldiger! Uiteraard ben ik gaan
zoeken op uitgeverijen die boeken binnen het fantasygenre uitgaven. Ik vond er een aantal, waaronder Celtica Publishing. Alleen de naam sprak me al geweldig aan! Ik stuurde mijn manuscript in en kreeg al snel een enthousiast mailtje
terug van Rianne. Dat was een enorme opkikker, ik werd er zelf ook enthousiast van. Uiteindelijk waren er drie uitgeverijen die Drägan Duma wilden uitgeven. Ik heb uiteindelijk voor Celtica Publishing gekozen vanwege Rianne, die zo enthousiast reageerde en met zulke goede tips kwam dat ik mij gelijk op mijn gemak voelde. En ik ben ontzettend blij dat
ik die keuze heb gemaakt!
Heb je al meer werk uitgebracht en zo ja, is dat nog te koop?
Ik heb zelf mijn Engelstalige gedichtenbundel My Wings onder de naam Just Patty uitgebracht, dat te koop is bij CreateSpace en Amazon.

Heb je voorbeelden in het schrijversvak?
Stephen King vind ik een groot voorbeeld, net als Anne McCaffrey. Ook bewonder ik J.K. Rowling voor haar doorzettingsvermogen dat haar uiteindelijk zoveel succes heeft gebracht. Verder ben ik een enorme fan van Edgar Allan Poe.
Wat doe je behalve schrijven?

Teveel om op te noemen! Ik was een
Remedial Teacher, maar vanwege een
aantal chronische aandoeningen,
waaronder de ziekte van Crohn, HMS
en PTSS, ben ik op dit moment volledig afgekeurd. Dit betekent echter niet
dat ik op de bank ga zitten. Ik houd me
graag bezig met allerlei creatieve hobby’s zoals schilderen en natuurlijk lees
ik graag. Verder heb ik een blog waar
ik voornamelijk mijn gedichten plaats,
maar ook artikelen schrijf ter preventie van suïcide en informatie geef over
het omgaan met zaken zoals PTSS,
depressie en zelfmutilatie.

Ik sport veel om mijn spieren sterk te houden en ik doe graag dingen met vrienden en familie. Ook ben ik een beetje een
‘thrillseeker’ die dingen zoals quadrijden, parachutespringen, stuntvliegen, raften en karten helemaal te gek vindt!
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Heb je een partner, kinderen, huisdieren?
Jazeker, ik ben in2006 getrouwd met mijn jeugdliefde Danny. Wij hebben geen kinderen maar wel drie katten.

Waar mag men je wakker voor maken?
Aangezien ik insomnia heb, slaap ik sowieso niet zoveel. Maar je mag me altijd wakker maken als je hulp nodig hebt, er
Terug
een gave voetbalwedstrijd of formule -1-race op t.v. is en om op vakantie te gaan naar een ander land!

Interview grafisch ontwerper Dominik Broniek
Vertel ons eens iets over jezelf
Om eerlijk te zijn, ik ben niet zo’n sociaal persoon. Ik ben nogal kalm en introvert en het
liefste bezig met mijn werk. Waar je me bijna nooit zal vinden, is in een café of club, ik
houd niet eens van alcohol... Ik leef bijna het leven van een gedigitaliseerde monnik, zittend aan mijn computer. Als ik naar buiten ga voor wat beweging, ga ik het liefste wandelen met mijn vrouw, rollerskaten of ik maak een lange fietstocht.

Hoe ben je grafisch ontwerper geworden?
Ik heb altijd al illustrator willen zijn en kunstwerken ontwerpen voor fantasy-, sf- en horrorboeken. Toen ik jong was, bracht ik zo’n beetje al mijn tijd door met tekenen en schilderen. Ik schilderde voor privépersonen, kerken en hotels en ik heb zelfs schilderijen op
straat verkocht. Alles bij elkaar was ik hier behoorlijk succesvol mee, als je bedenkt hoe
de tijden toen waren in Polen. Ik verkocht zo’n vijfhonderd schilderijen in die tijd. Op een
dag ontmoette ik de juiste persoon, een man die net een fantasyuitgeverij gestart was en
die een grafisch ontwerper nodig had. Hij gaf me een fulltime contract. Ik had enorm veel
geluk, want een aantal jaren later werd deze uitgeverij de grootste en belangrijkste van het land. Ik werkte ongeveer
tien jaar min of meer exclusief voor deze uitgeverij. Mijn werksituatie was heel prettig, aangezien ik van huis uit kon
werken en alleen op kantoor verscheen als ik een project klaar had. Ik werkte vooral met potlood en inkt in die tijd, omdat ik voornamelijk zwartwit-illustraties moest doen. Het ging dus om fysieke illustraties die persoonlijk konden worden afgeleverd.
Nu wil ik me meer toeleggen op kleurillustraties en alleen met de computer werken. Ik heb meer met covers
dan met zwartwit-illustraties.
Hoe heb je Celtica Publishing gevonden?
Zoals gezegd, werkte ik fulltime voor die Poolse uitgeverij, dus dat besloeg de meeste tijd die ik had. Maar sinds
ik naar Nederland verhuisd ben en mijn eenpersoonsbedrijf gestart ben, droom ik ervan om boeken met mijn
covers op de boekenplanken in Nederlandse boekwinkels te zien. Op een dag vertelde mijn vrouw - die ook
mijn beste vertegenwoordiger is - dat ze een Nederlandse uitgeverij gevonden had die overeenkwam met mijn
voorkeuren en ze vroeg me of ik mijn portfolio wilde
insturen. Dat heb ik gedaan.

Is er nog werk van jou te koop, zoals boeken met covers die jij ontworpen hebt?
De potloodillustraties die op papier maakte - en daar heb ik er vele van - bewaar ik veilig in mijn moeders huis. Al het
digitale werk dat ik voor mijn Poolse uitgever maakte, heb ik exclusief voor de uitgeverij gemaakt, dus dat kan ik niet
meer verkopen. Wel kun je zo’n tweehonderd boeken kopen die ik geïllustreerd heb of waar ik de cover voor heb ontworpen, maar die vind je vooral in Poolse boekwinkels... Sinds ik voor mezelf begonnen ben, bouw ik een nieuw portfolio op van kunst waar ik alle rechten van heb. Die zullen in de toekomst zeker te koop zijn.
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Als je een Engelstalige publicatie zoekt waar ik aan meegewerkt heb, dan is er “A Polish Book of Monsters”, daar heb ik
de cover voor gemaakt. Dit boek is van het Poolse Instituut van Kunst en Wetenschappen van Amerika en kan denk ik
nog steeds gekocht worden. Ik heb ook een illustratie gemaakt voor Clive Barkers “Midnight Meat Train” en voor een
aantal korte verhalen van het Canadian Doorways Magazine, die je volgens mij nog via het internet kunt kopen.
En natuurlijk kun je het Nederlandse boek van Patty van Delft kopen, waar ik de cover voor ontworpen heb!

Heb je voorbeelden van grafisch ontwerpers? Kun je er een aantal noemen?
Dat vind ik een moeilijke vraag om te beantwoorden. Tegenwoordig zijn er zoveel grafische artiesten op het internet te
vinden die een grote inspiratiebron vormen, dat ik het moeilijk vind met namen te komen.
Doe je nog ander werk naast grafisch ontwerpen?
Nee, ik ben fulltime grafisch ontwerper en kan gelukkig zeggen dat ik veel opdrachten heb. Daar slokt al mijn tijd op.

Heb je een partner, kinderen, dieren?
Ik ben getrouwd met mijn grote liefde. Zij is ook mijn grootste fan die me in alles steunt. We hebben geen kinderen en
ook al houden we allebei van honden - ik heb er in het verleden een aantal gehad - op dit moment hebben we daar geen
tijd voor, dus hebben we er nog geen. Maar als we er tijd voor krijgen, dan willen we honderd procent zeker in de toekomst een hond hebben!

Is er iets waarvoor men je ‘s nachts wakker mag maken?
Ik heb een ernstig slaapprobleem, dus het is beter me niet wakker te maken! Maar ik houd van lange wandelingen, daar
zeg ik nooit nee tegen. Vooral nu we zo dicht bij de zee wonen, is een wandeling langs het strand iets waar je me middenin de nacht voor wakker zou kunnen maken. Verder ben ik dol op goede films en gamen op de Play Station. Terug

Valentijngenootschap - word lid of Vriend van Valentijn!

Romantische boeken, waaronder familie- en streekromans en ook historische romans, worden door veel lezers gewaardeerd. De uitleencijfers van de bibliotheken spreken wat dat betreft boekdelen. Dit genre wordt het meest geleend en
gelezen! Het verdient dan ook meer aandacht in boekwinkels en in de pers. Hier maakt het Valentijngenootschap zich
hard voor. Het genootschap streeft ernaar een prijs voor het beste romantische boek in het leven te roepen die in februari - de maand van Valentijn - kan worden uitgereikt. Met deze prijs wil zij het romantische boek op de kaart zetten,
zoals dat ook al jaren gebeurt met het kinderboek, het spannende boek, het spirituele boek, chicklit en zelfs het Friese
boek.
Nederlandstalige auteurs met twee of meer romantische boeken op zijn of haar naam
kunnen lid worden van het Valentijngenootschap; voor meer informatie kun je contact
met het genootschap opnemen.
Uitgevers, boekhandelaren, journalisten, lezers, aspirant-auteurs, debutanten, sympathisanten of andere partijen die belangstelling hebben voor het romantische boek kunnen ook lid worden.

Je kunt je inschrijven via het formulier op de website van het Valentijngenootschap. Geef duidelijk aan of je je als auteur aansluit of als Vriend van Valentijn. Hierna ontvang je van een bevestiging dat je lid bent geworden en de verdere
Terug
informatie daaromtrent.

Volgende maand: interviews met Rolf Österberg en Marian Kramer

In de Bogaard, Rijswijk
Ekeren en Waregem
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