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De vakantie is achter de rug. Ik heb genoten van het prachtige Denemarken, al was het
wel een vakantie met een rouwrandje. Mijn vriendin Tiny Vrolijk overleed op 76-jarige
leeftijd, en twee weken later overleed ook haar man. Tiny Vrolijk kende ik van de
Verhalensite, waar ze haar naam Vrolijk eer aandeed met haar verhalen. Ook leverde zij
bijdragen aan het blad Band, dat door Ivette Bens wordt gemaakt. Tiny, je wordt gemist!

Rianne Lampers

12-10-2014:
Kinderboekenmarkt, Den
Haag met Patty van Delft
en Rianne Lampers
18/19-10-2014:
Gothic & Fantasy Beurs,
Rijswijk. Met op zaterdag
Evi F. Verhasselt en beide
dagen Patty van Delft en
Rianne Lampers
25-10-2014:
Fantasy in Ekeren, Standaard Boekhandel (BE)
met Evi F. Verhasselt en
Rianne Lampers

Voorlezen en signeren in oktober
Kinderboekenmarkt, Atrium Stadhuis Den Haag
Op 12 oktober 2014 vindt de 38ste Kinderboekenmarkt plaats in het Atrium van het
Stadhuis te Den Haag. Als afsluiter van de nationale Kinderboekenweek gaat men daar
met veel plezier mee in het motto van dit jaar: Feest! Het Atrium wordt gevuld met onder
meer schrijvers, illustratoren en workshops en natuurlijk met heel veel boeken. Daar is
Celtica Publishing graag bij! Patty van Delft en Rianne Lampers zullen er signeren. En
natuurlijk heeft Celtica Publishing alle young-adultboeken uit het fonds bij zich.

Gothic & Fantasy Beurs, Broodfabriek Rijswijk
Laat je fantasie de vrije loop op de Gothic & Fantasy Beurs van 18 & 19 oktober 2014. Patty van Delft en Rianne Lampers zijn beide dagen aanwezig; Evi F. Verhasselt is er alleen op de zaterdag. ’s Middags vanaf 15.00 uur zijn ze om beurten present op het Kleine Podium voor een signeer- en voorleessessie.

Fantasy in Ekeren, Standaard Boekhandel Ekeren (BE)

Om een select publiek de kans te geven 'up close and personal' met twee fantasy-auteurs
kennis te laten maken, heeft Standaard Boekhandel Ekeren op de opendeurdagen een
bezoek van Rianne Lampers en Evi F. Verhasselt ingepland. Beiden lezen voor uit eigen
werk en natuurlijk kun je van hen een gesigneerd exemplaar van hun boek(en) kopen.
Ken je iemand die hier bij wil zijn? Neem dan contact op met Jorrit Lievens (Facebook
Standaard Boekhandel Ekeren).

Terug
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Twee supercreatieven aan het woord
Door vakantie en ziekte is het helaas niet gelukt om de interviews met Yolinda Vixen en Jessica Evans deze maand voor
elkaar te krijgen. Maar niet getreurd. Ik heb twee creatieve talenten bereid gevonden tot een interview: Patty van Delft
en Nathalie Kokke.

Creatieve duizendpoot Patty van Delft

We kennen je natuurlijk als de schrijfster van “Drägan Duma - Zij Die
Hoort”. Maar nu blijkt dat je ook kunt ontwerpen! Hoe ben je illustrator of
grafisch ontwerper geworden?
Nou ja, grafisch ontwerper is misschien een te groot woord. Eigenlijk is het meer
een uit de hand gelopen hobby. Ik maak het fotografische artwork dat bij mijn
Engelstalige gedichten hoort en ontwerp de reclame voor mijn gedichtenbundels.
Ik houd van fotograferen en foto’s bewerken en ik vind het leuk om mijn werk
nét dat beetje extra te geven waardoor het bijzonder wordt.

Wat heb je zoal gemaakt aan grafisch materiaal?
Al het fotografisch materiaal dat mijn gedichten vergezeld heb ik ontworpen en
gemaakt. Ik sta model, maak de foto’s en tover ze om tot grafisch artwork dat bij
het gedicht past. Ook heb ik voor een aantal vrienden en familieleden een foto
bewerkt in fantasysferen. Voor een huwelijk met een fantasythema heb ik bijvoorbeeld een fotoalbum bewerkt zodat de foto’s pure fantasy werden. Verder
heb ik de reclame gemaakt voor mijn gedichtenbundel en nu heb ik ook een reclame voor Celtica Publishing mogen ontwerpen, waar ik natuurlijk ontzettend
trots op ben!
Deze advertentie verschijnt in de brochure van
Fantasywereld, dé Nederlandstalige website over
boeken van het fantasygenre. Het doel van de
website is een zo compleet mogelijk overzicht te
geven van de fantasyuitgaven in Nederland. Naast
een uitgebreide boekendatabank van momenteel
meer dan 1000 boeken en meer dan 500 recensies
houdt Fantasywereld geregeld interviews en plaatsen zij gastblogs en winacties op de site.
In de brochure komen onder meer een recensie,
een gastblog, een interview en een artikel van de
website om mensen daar kennis mee te laten
maken. De brochure zal verspreid worden via
evenementen en boekhandels.
Ben je boekhandelaar en wil je brochures hebben? Neem dan contact op met hoofdredacteur
Dave Cobben, dave@fantasywereld.nl.

Heb je ambities om meer te doen met ontwerpen?
Naast het schrijven, zeker! Op dit moment ben ik bezig met het bewerken van fotografisch materiaal voor mijn tweede
gedichtenbundel.

Wat vind je leuker, schrijven of ontwerpen?
Dat is moeilijk, ik vind het allebei ontzettend leuk om te doen. Maar als ik echt moet kiezen, dan ga ik toch voor het
schrijven. Dat is toch mijn grootste passie!
Terug
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Zijn er grafisch artiesten die je als je grote voorbeeld ziet?
Ik ben dol op het werk van Dominik die ook de cover voor mijn boek Drägan Duma heeft gemaakt. Zijn werk is inspirerend en onderscheidend. Helaas kan ik niet zo goed tekenen als hij!

Tot slot: hoe staat het met het vervolg op “Drägan Duma - Zij Die Hoort”?
Op dit moment wordt er hard aan gewerkt door de meelezers. Zij zoeken naar foutjes, geven hun mening over de gebeurtenissen en ontwikkelingen in het verhaal en mogen aangeven of ze het geheel goed vinden lopen. Vanaf volgende
week ga ik met hun aantekeningen aan de slag!
Terug

Multitalent Nathalie Kokke

Wie ben je en hoe ben je illustrator of grafisch ontwerper geworden?
Ik ben Nathalie Kokke, 28 lentes jong en ik teken al vanaf het moment dat
ik een potlood vast kon houden. Uiteindelijk is mijn hobby ietwat uit de
hand gelopen en ben ik een illustratiebureau begonnen: Studio AFH.

Hoe ben je bij CPRomance terechtgekomen?
Een jaar of vijf geleden ontmoette ik Vivian Joore, eigenaresse van het kledingmerk Dweezilsfriend. Zij vroeg me destijds enkele shirts voor haar te
ontwerpen. Tijdens onze samenwerking - die overigens nog altijd voortduurt - is er een goede band tussen ons ontstaan. Toen ze hoorde dat ik van
plan was een boek te schrijven, heeft ze me geadviseerd contact op te nemen met CPRomance. Waarvan akte.

In het volgende magazine meer over Bink.

Wat heb je zoal gemaakt?
Voor CPRomance heb ik de cover van mijn eigen roman Bink mogen ontwerpen. Ik vond het geweldig om dat te doen, want hierdoor is het 'helemaal' van mijn hand. Hopelijk volgen er nog meer covers!

Heb je grote voorbeelden binnen je
vakgebied?
Anton Pieck is en blijft mijn grootste
voorbeeld. Ook het werk van zijn opvolger, Ton van de Ven spreekt mij aan.
Nodeloos om te zeggen dat ik maar al te
graag een creatief beroep bij de Efteling
uit had willen oefenen. Daar is het helaas
nooit van gekomen. Verder heb ik veel
geleerd van de Amerikaanse striptekenaar Rob ten Pas en Nederlandse illustratrices als Karlijn Scholten, Marissa Delbressine en Aimée de Jongh. Ook professionals als Lauren Faust, Joe Murray en
Craig McCracken mag ik niet vergeten. Zij
hebben allemaal invloed op mijn tekenstijl gehad.

Wat doe je behalve illustreren/ontwerpen?
Dagdromen, schrijven en - op dit moment de hoogste prioriteit - een (parttime) baan zoeken. Het leven van een illustratrice gaat helaas niet altijd over rozen. Verder maak ik graag filmpjes van mijn werkzaamheden. Hiermee bedoel ik het
proces van schets tot volledig uitgewerkte illustratie. Deze filmpjes zijn terug te vinden op YouTube, onder de gebruikersnaam "ScaredyNat".
Terug
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Verwacht in november 2014
De Afgrond, boek 1: Leila, Het Begin - Rolf Österberg
Na duizend jaar dreigt de aarde opnieuw aan het Kwaad ten onder te gaan. De enige
die het tij kan keren, is Leila. Zij is de nieuwe Hogepriesteres, maar heeft haar Gaven
nog niet heeft ontwikkeld. Hiervoor moet zij zo snel mogelijk de Elfenkoningin Dania
zien te bereiken.
Leila wordt op haar tocht begeleid door de magische kat Tess en de moordenaar Orvan. Valiant, de broer van Dania, gaat vanuit het Elfenrijk samen met vertegenwoordigers van Gnomen en Trollen op pad om Leila te vinden en op haar tocht bij te staan.

Gesteund door Suru, de God van het Vuur, en de Profeet Zorc met zijn horde Gwargs,
doet de godin van het Kwaad er intussen alles aan te voorkomen dat de Leila de Elfenkoningin zal bereiken.

In het eerste deel van de epische serie De Afgrond volgen we moordenaar Orvan en het meisje Leila, de Profeet Zorc met
zijn Gwargs en de groep Valiant op hun afzonderlijke reizen. Bovendien mengen de goden en de Sneeuwdraken zich
steeds meer in de onvermijdelijke strijd tussen Goed en Kwaad.
Terug

Recensie theSword voor “De Al-Qaedaconnectie, deel 1 & 2” - ★★★★

De Al-Qaedaconnectie deel 1 en deel 2 kun je eigenlijk beschouwen als één grote thriller, opgesplitst in twee delen. Het
eerste deel komt langzaam op gang omdat er veel tijd wordt besteed aan het uitdiepen van de karakters. Österberg
blinkt uit in de beschrijvingen van de Jihad die in Nederland heeft plaatsgevonden. Wat zijn de gevolgen voor ons koude
kikkerlandje en hoe wordt het wereldbeeld bepaald. Met alle actuele ontwikkelingen in de wereld schetst hij geen onwaarschijnlijk beeld. Rolf Österberg heeft een aantal jaren in het leger gezeten en heeft gewerkt bij het Korps Commandotroepen. Zijn ervaring heeft hij wellicht gebruikt in deze thrillers.

In de boeken volgen we Cas van Daelen, een jonge, ietwat naïeve medewerker van de
NTCB. Hij onderzoekt of de islamisering in Nederland toeneemt. Bij een lezing over fundamentalisme ontmoet hij Hans Buurman, voormalig hoofdinspecteur. In deze tijd ontmoet Cas zijn vriendin, Rejhana, een Nederlandse vrouw die tot de islam is bekeerd.
Hans Buurman komt een drietal ongelukken op het spoor die volgens zijn zeggen te
maken hebben met de terreurdaden van Al-Qaeda. Een haast onwaarschijnlijke theorie.
De geslepen terrorist Fahjeed Rashwan legt een afschuwelijk plan voor aan Ayman
al-Zawahiri, de opvolger van Osama bin Laden. Het plan wordt ten uitvoer gebracht en
de wereld is in rep en roer. De Nederlandse onderzoekers krijgen versterking van de
Mossadanalist Albert Kooistra. De wereld staat in brand, Israel ligt onder het vuur en de
CIA zit er boven op.

Een verhaal dat boeit en de islam van verschillende kanten belicht en een ‘als wat’ scenario schetst, hoe de wereld betrokken raakt in een web van geweld en extremisme. Enig minpuntje zijn de versierpogingen van Cas en het veelvuldig
gebruik maken van het woord ‘gemaakt’ om bepaalde situaties aan te geven. Maar verder is het een uiterst zorgvuldig
geschreven verhaal, zeer de moeite waard om door een groter publiek gelezen te worden.
Gezien het einde zal het mij niet verbazen dat er nog een deel 3 verschijnt.

Volgende maand: interviews met Yolinda Vixen en Jessica Evans

Baarle Nassau, In de
Bogaard, Hellevoetsluis

Ekeren en Waregem
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