PERSBERICHT
Barendrecht
In Panorama Literama, het literair programma van Exxact Barendrecht
ontvangt presentator John Brosens op donderdag 22 oktober tussen 20:00
en 21:00 uur uitgever en auteur Rianne Lampers, ceo van Celtica
Publishing.
Rianne Lampers is geboren in 1963 in Paramaribo. Daar heeft zij slechts
negen maanden gewoond, want daarna verhuisde haar familie naar
Nederland. In die stad heeft zij een groot deel van haar leven doorgebracht. In
2007 kwam haar horrorverhaal ‘Het duistere pact’ uit, als eerste boek van
Books of Fantasy van Alex de Jong. Nadat de uitgeverij waarmee zij een
contract had er de brui aan gaf nam Rianne in april 2011 het besluit om
uitgeverij Celtica Publishing op te zetten. Daarmee wil zij zich in het bijzonder
op het fantastische genre richten. Succes bleef niet uit: in juni 2011 kwam
onder de vlag van Celtica Publishing ’Het duistere pact’ opnieuw uit, samen
met het vervolg: ‘Vooravond van Armageddon’. Al snel trok haar uitgeverij
getalenteerde Nederlandse en Vlaamse schrijvers aan. In juni 2012 voegde zij
aan de uitgeverij de imprint CP Romance toe, een tak die romantisch en meer
realistisch werk uitbrengt. Inmiddels herbergt haar uitgeverij een dozijn
auteurs en een veelvoud aan titels.
De gasten in Panorama Literama zijn vaak plaatselijk, regionaal of
nationaal bekend en spelen steevast een rol in de wereld van boeken, schrijven
en lezen. John Brosens praat met hen over zaken als motivering, beleving,
research en stijl van werken. Zij brengen drie muzieknummers mee die op de
een of andere manier relevant zijn (geweest) voor hun werk.
Er is altijd een draaiboek, maar gewoonlijk draait de uitzending uit op een
aangenaam, openhartig en verhelderend gesprek.
Panorama Literama is elke vierde donderdag van de maand te beluisteren
in de programmareeks ExxactLive! Voor meer informatie (ook over eerdere
gasten) ga je naar http://www.johnbrosens.com/Panorama_Literama.html
De uitzendingen van Exxact Barendrecht hoor je overal in de regio. In ZuidHolland Zuid via 106.4FM in de ether - of via de UPC kabel op105.9FM. Via
het internet kun je de regiozender beluisteren door
naar http://www.exxactfm.nl te gaan. Eerdere uitzendingen zijn nog te horen
dankzij de button ‘Uitzending Gemist’!

