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Allereerst wens ik alle lezers van Celtica’s Maandelijkse Magazine een mooi, gezond en creatief 2015 toe!
Afgelopen jaar heeft laten zien dat Nederland en Vlaanderen het lezen nog lang niet zat zijn. Goede boeken worden
gewaardeerd en daar reken ik die van Celtica Publishing & CPR graag onder! Het aantal titels neemt gestaag toe en daar
komen er dit jaar natuurlijk weer een aantal bij.
Bij Celtica Publishing verschijnt in maart 2015 Drägan Duma - Bondgenoten en verraders van Patty van Delft, en in
april De erfgenaam van Herlewinne - De gezellen van Nez, een gezamenlijk geschreven serie door Peter van Rillaer
en Christophe Vermaelen. Later in het jaar is deel twee van De Kronieken van Riona - Getatoueerde Lelies van Femke
De Vos aan de beurt en ook het tweede deel van De Afgrond van Rolf Österberg komt in de tweede helft van 2015 uit.
Ik wil speciaal Jeffrey Debris verwelkomen, de eerste sf-schrijver van Celtica Publishing! Van hem verschijnt in
september 2015 het eerste deel van The Shaedon Resurgence Saga - The Fall of Netherea. Zoals de titel verraadt,
gaat het om een Engelstalige serie. Ik ben benieuwd hoe de lezers daar op gaan reageren!
Bij CPR is het nog wat rustig, daar komt later dit jaar in elk geval een nieuwe thriller van veelschrijver Rolf Österberg
uit: Het Al-Qaedavirus.

Rianne Lampers

Interview Nathalie Kokke
Wie ben je?
Ik ben Nathalie Kokke, 28 lentes jong en woonachtig in het Brabantse kerkdorp
Sint Willebrord.

Hoe is het schrijven bij jou begonnen en in welk genre schrijf je?
Ooit op een mooie dag in 2013 had ik een gesprek met een vriendin over toekomstdromen. Ik liet haar weten graag een boek te willen schrijven. Zij reageerde:
'Waarom doe je dat dan niet gewoon?'. Die vraagstelling zette alles in werking.
Ik schrijf graag realistische, psychologische romans, daar mijn interesse in psychologie best groot is. Het analyseren van geestesziekten, evenals het zoeken naar een
verband tussen iemands verleden en een stoornis, geeft mij veel voldoening.

Hoe ben je bij CPRomance terechtgekomen?
"Via via". Enkele jaren geleden ben ik als illustratrice c.q. designer terechtgekomen
bij het kledingmerk Dweezilsfriend. Toen de eigenaresse van dit bedrijf, Vivian,
hoorde dat ik een boek aan het schrijven was, vertelde ze me dat de moeder van
een van haar modellen een uitgeverij runt. Ik stuurde deze modellenmoeder - te
weten Rianne Lampers - een mail met daarin toegevoegd de eerste vijftig pagina's van mijn debuutroman. Tot mijn grote verbazing kreeg ik een berichtje terug, waarin stond dat ze mijn boek sowieso wilde uitgeven! Ik heb toch zeker een
jaar lang getwijfeld of ik het mailtje goed gelezen had, tot ik "Bink" echt in mijn handen had.
Terug
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Heb je al eerder werk uitgebracht en zo ja, is dat nog te koop?
Tja, ik weet niet of het onder "uitgebracht" valt, maar toen ik nog jong en naïef was,
heb ik een stripboekje gemaakt en zelf uitgegeven (lees: bij een printshop laten drukken en op stripbeurzen verkocht). Een verhaallijn had het niet, dus het ontspoorde na
tien pagina's volledig. Gelukkig dacht men dat het zo hoorde, omdat het een ode aan
beroeps-chaoot Bobcat Goldthwait was. Verbazingwekkend genoeg is ieder boekje
verkocht. Ik heb ze niet laten herdrukken.

Wie is jouw grote voorbeeld? Je mag er meerdere noemen.
J.K. Rowling, ook al schrijft ze in het fantasygenre. Eigenlijk is ze meer een voorbeeld
vanwege haar levensverhaal vóór ze bekend werd met Harry Potter: een onzekere
bijstandsmoeder, wonend in een klein huis, die haar (ongewenste) vrije tijd gebruikte
om te schrijven. Ze leed aan een klinische depressie en was suïcidaal.
Te bedenken dat ze nu een van de (invloed)rijkste personen in Groot Britannië is; wat
een ommekeer! Het geeft me moed om zelf te schrijven en het leven in een wat positiever licht te zien.

Wat doe je behalve schrijven?
Illustreren, psychologie studeren en sociale contacten onderhouden. En mijn bèta-lezers lastig vallen met potentiële
plot-twists en hoofdstukken.
Heb je een partner, kinderen, huisdieren?
Ik heb een hele lieve vriend die me door dik en dun steunt. Samen hebben we twaalf koi-karpers. Kinderen hebben we
(nog) niet. Op het moment heb ik het daar veel te druk voor, dankzij mijn geesteskinderen!

Waar mag men je wakker voor maken?
Dat kunnen verschillende dingen zijn ... Sushi, mijn favoriete acteur (Tom Kenny), de hoofdprijs van de staatsloterij ...
Het allerliefst nog een combinatie van die drie dingen!
Terug

“Bink” wordt goed ontvangen!

Een debuut om apetrots op te zijn en als Nathalie op deze manier blijft schrijven hoop ik nog vaak haar boeken te mogen
lezen. Ze schrijft makkelijk en het leest zo lekker weg dat het lijkt of je een cd aan het luisteren bent. De cover is redelijk
simpel maar spreekt meer dan genoeg uit en intrigeert mij behoorlijk. Het verhaal laat je zonder onnodige omhaal toe in
het leven van een verslaafde met een psychische ziekte en laat je zien wat zo’n leven inhoudt. Mooi is dat nooit, maar om het
vreselijke zo mooi verwoord te zien in een boek is echt een compliment waard.
Lees op Bezeten Boeken de volledige recensie van Ilse Borst.

“Bink” kruipt onder je huid. Lees het niet in bed, je krijgt gegarandeerd onplezierige dromen. Uit het persbericht zou je
nog kunnen concluderen dat Kokke een boek over drugsproblematiek heeft geschreven. Kokke blijkt echter goed te weten
dat drugs zelden of nooit het basisprobleem zijn. Mensen gebruiken drugs om te vergeten, de wereld te verzachten, het leven
leuker te maken. En uit mijn werkervaring kan ik beamen dat seksueel misbruik zoveel trauma geeft dat vergetelheid de
enige oplossing lijkt om door te leven.
Lees op LekkerLezen de volledige recensie van Hilde Roberts.
Terug

De tien meestgelezen artikelen uit
2014 - Lekker Lezen

De website LekkerLezen.net heeft een top10 gepubliceerd van de meest gelezen
artikelen in 2014. Ook hier komt De AlQaedaconnectie er goed uit! De recensie
voor deel 1 heeft een verrassend hoge
positie behaald: een eervolle 4de plaats.
Gefeliciteerd met dit leuke succes, Rolf
Österberg!
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Interview met fotograaf Petra Muilenburg
Wie ben je?
Dat is bijna een filosofische vraag. Mijn naam is Petra Muilenburg en ik ben fotografe

Hoe ben je fotograaf geworden?
Zoals veel van mijn vakgenoten stond ik al vroeg met een camera in mijn handen. Ik
was zo'n 5 jaar oud toen ik met de eerste camera ben vastgelegd. Beroepsfotograaf
ben ik na een bewuste keus geworden toen mijn dochter geboren was en ik zelf zeggenschap over mijn werkuren wilde hebben. Inmiddels bestaat mijn studio ruim 10
jaar en kies ik bewust het soort werk dat ik aanneem.

Heb je al eerder werk een omslagontwerp gemaakt?
Nog niet eerder voor een boek. Wel heb ik omslagontwerpen gemaakt voor CD's. Ook lever ik regelmatig werk voor
websites en werk ik mee aan de reproductie van kunst voor verwerking in kinderboeken. Vanuit mijn eerdere werk met
bruidsparen maakte ik ook regelmatig bedankkaarten en af en toe ontwerp ik voor klanten geboortekaartjes op maat.
Mijn ervaring met het maken van trouwalbums gebruik ik tegenwoordig nog in mijn concept BBB (Buik- en BabyBoek).
Vanuit mijn vrij werk ben ik gewend
conceptueel werk te maken. Het maken
van het omslagontwerp samen met
Rianne was een heel leuke en bevredigende uitdaging. Mooi ook om mijn
jarenlange ervaring van fotografie en
beeldbewerking te combineren met
mijn recent opgedane kennis van werken met InDesign. Het smaakt in elk
geval naar meer!

Heb je voorbeelden in de fotografie;
kun je er een aantal noemen?
Eigenlijk te veel om op te noemen. Ansel
Adams is de grondlegger van een werkprincipe uit de fotografie en ik heb zijn
werk altijd erg gewaardeerd. Ook de
experimentele aard van ManRay
spreekt me erg aan. Verder liggen mijn
voorbeelden eigenlijk meer in andere vormen van artistiek bezig zijn. Om er een paar te noemen: Rembrandt, Vermeer
in verband met lichtgebruik. Rubens vanwege vrije manier van poseren. Margritte in verband met zijn eigenwijze manier van weergave van de (on)werkelijkheid.

Wat doe je behalve fotograferen?
Als beroepsfotograaf houd ik me naast het fotograferen ook bezig met vormgeving, digitale afwerking en de fysieke afwerking van het product (een deel van het printwerk wordt in mijn eigen studio gedraaid). Verder geef ik met veel plezier cursussen aan hobbyisten. Naast de basistechnieken heb ik ook diverse specialistische cursussen en workshops
ontwikkeld. In mijn vrije tijd houd ik me behalve met fotograferen ook bezig met lezen (fantasy en sf), spelletjes, boogschieten, wandelen en tijd met mijn gezin doorbrengen.
Heb je een partner, kinderen, huisdieren?
Ja een partner, al bijna 20 jaar getrouwd, een dochter en twee heerlijke knuffelknonijnen.

Waar mag men je wakker voor maken?
Nergens voor eigenlijk, ik word al te vaak uit mezelf wakker. Maar voor een reis naar Schotland wil ik best vroeg mijn
bed uit!
Terug
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Met zingen is de liefde begonnen - motto Poëzieweek 2015
Niemand beter dan een dichter kan de
complexiteit van de liefde bezingen:
teder of vol passie, prille vlinders of
reeds vertrouwde warmte, dromerige
vreugde of hartverscheurend liefdesverdriet. Van middeleeuwse troubadours over rederijkers tot hedendaagse
dichters. Allemaal beschrijven zij de
roerselen van het hart in lange volzinnen of in puntige aforismen. En wie kan
dit beter dan Ivette Bens, dichteres pur
sang! Haar met prachtige foto’s geïllustreerde bundel Splinters heeft al menigeen ontroerd en verrast. Heb je deze
nog niet gezien, niet gelezen? Het boek
kost € 14,50 en is algemeen verkrijgbaar; gesigneerde exemplaren kun je
uiteraard het beste via Celtica’s Webshop bestellen. Lees je liever vanaf een
e-reader? Dat kan ook! Bestel je boek
bijvoorbeeld via de webshop van
Boekhandel Het Verboden Rijk, of via
je eigen (internet-) boekhandel. Voor de
prijs hoef je het niet te laten: het e-book
kost € 7,50.

Gedicht uit “Splinters” van Ivette Bens

Terug

“Drägan Duma - Zij Die Hoort” bestseller voor Celtica Publishing
Van april tot en met december 2014 zijn er van Drägan Duma - Zij Die Hoort
maar liefst 527 boeken verkocht! Voor Celtica Publishing is dit een echte bestseller. Dat het boek graag gelezen wordt, is vooral op Bol.com goed te zien, daar
kun je nu al 20 lezersreviews vinden, bijna allemaal met 5 sterren. Dit belooft
wat voor deel 2 dat in maart verschijnt. Dominik Broniek is hard bezig met het
ontwerp van de cover, die minstens zo in het oog zal springen als deze!

Mooie recensie op Schrijverspunt voor “De Al-Qaedaconnectie,
deel 2”

Op de website Schrijverspunt verscheen de recensie voor De Al-Qaedaconnectie, deel 2. Wouter Grootenboer had in de zomer al een recensie gemaakt voor deel 1. Hij meent nu dat in deel 2 uitgebreid in kaart wordt gebracht hoe een terroristische cel te werk gaat en hoe de politie dit aanpakt.
“Gooi er nog een spannend verhaal bovenop - een zeer realistisch verhaal met onverwachte wendingen en je hebt een
prachtige thriller. Voor fans van thrillers en horror is dit zeker een aanrader!”
Terug

Volgende maand meer over de komende twee te verschijnen titels

Baarle Nassau, In de
Bogaard, Hellevoetsluis

Ekeren en Waregem
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