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Evenementen
17 en 18 december 2016
Winter Castlefest
met Jeffrey Debris, Patty van Delft e.a.
en op zondag met Maite Donker

Op 3 november reisde ik met mijn jongere zus en haar man, mijn dochter en een driekoppige filmploeg van SBS6 naar Suriname, het land van mijn moeder, waar ook ik in mei 1963 het levenslicht zag. De aanleiding was niet feestelijk, maar toch waren
we vast van plan er een echte belevenis van te maken. Dat zou mijn moeder bijzonder graag gewild hebben.

In Paramaribo gingen we naar Fort Zeelandia om museumdirecteur Laddy van Putten te ontmoeten. Mijn moeder - die
met haar zelfgemaakte poppen de geschiedenis van Suriname
heeft uitgebeeld - heeft jaren geleden iets meer dan 30 exemplaren aan het museum gedoneerd. De rest van haar collectie
is vernietigd tijdens de brand. Helaas is er in het museum
geen plaats voor een permanente tentoonstelling ervan, maar
de poppen worden ingezet als illustratie van lopende tentoonstellingen. De rest wordt secuur bewaard in het depot.
Aan ons de eer om niet alleen de tentoongestelde poppen te
zien, maar ook die in het depot staan, een plek die niet toegankelijk is voor publiek.
Met SBS6 bezochten we ook de Palmentuin, de plek waar de
liefde van mijn ouders opbloeide. En we reisden af naar Nickerie, naar plantage Waterloo. Daar zagen we waar in een ver
verleden onze geschiedenis begon met onze voormoeders uit
Afrika, die als slaven op de plantage tewerkgesteld werden.
Op een geschikte plek langs de zeedijk strooiden we de as van onze ouders uit. Zoals mijn zusje het zo mooi verwoordde,
brachten we symbolisch het hart van onze moeder terug.
Op 11 december, na de late editie van Hart van Nederland & Shownieuws, zendt SBS6 een documentaire uit over de fatale
brand, de gevolgen ervan en over wie mijn ouders waren. De familie hoopt zeer dat deze zaak wordt opgelost. Alle hulp aan
politie en justitie is meer dan welkom.

Rianne Lampers

Twee fantastische nieuwe titels in december!
Op 3 december verschijnt het tweede boek in Jeffrey Debris’ SF-trilogie The Shaedon Resurgence, getiteld: The Zar’aranos Deception.

When Netherea is struck by a cataclysm that destabilizes its core, its inhabitants immediately
start to evacuate their entire population from the planet. Räz Numera and his colleague
Langruff, both from the Ninth Circle of Windmasters, are sent down to assist with the evacuation and investigate the cause of the disaster.

Shortly after the cataclysm strikes, the elemental balance is affected galaxy-wide. A young
Earthmaster student named Grummus and his mentor, Tryu, are stuck on the planet Saridia,
where Grummus was undergoing his Rite of Ascension. Tasked with guarding a seed of life,
Grummus desperately tries to get it back home safely before it withers.

Ben je nog geen abonnee en wil je op de hoogte blijven? Registreer je dan in Celtica’s Webshop. Je krijgt maandelijks een link naar dit
Magazine, je krijgt een e-verhaal cadeau en gegarandeerd géén spam!
Wil je afmelden? Dat doe je door in je account in de Webshop nieuwsbrief uit te zetten.
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When the true reason behind the cataclysm is unveiled, it becomes evident that a plan has been set in motion by a race
thought to be extinct. The Shaedon have begun their resurgence.

Dit vervolg op The Fall of Netherea belooft minstens zo spannend te zijn als het eerste boek. Echt een must read voor SFliefhebbers!
De tweede nieuwe titel is Xuno, het debuut van de in Apeldoorn woonachtige schrijfster
Maite Donker. Xuno is het verhaal van een sha, een bewoner van Iannia, die samen met haar
beschermelinge Eleanor wanhopig op zoek is naar hun clan. In de hoofdstad Mag Mell biedt de
abt van de tempel van Mardimor hun wat hoop. In ruil voor informatie stuurt hij hen naar de
Steeg, het slechtste en ruigste deel van de stad, om daar een boodschap af te leveren. Maar wat
is nu zijn werkelijke bedoeling? En wat doet de Gouden Elite in de Steeg? Wie is er te
vertrouwen en wie niet? Het tweetal raakt verzeild in het spel van edelen, koningen en goden
en moeten twee werelden over reizen om erachter te komen wie er aan de touwtjes trekt...
Het fantasyverhaal Xuno is bedoeld voor young adults, maar kan uiteraard ook door
volwassenen gelezen worden.

Maakt het je nieuwsgierig en wil je een exemplaar reserveren? Pre-order het boek dan in
Celtica's Webshop voor € 15,00 (plus € 2,50 verzendkosten) en je ontvangt het zo spoedig
mogelijk gesigneerd door de schrijfster via de post. Mocht je naar Winter Castlefest komen,
dan kun je op zondag 18 december persoonlijk kennismaken met Maite Donker.

Presentatie “The Zar’aranos Deception” door Jeffrey Debris

Terug

Op zaterdag 3 december 2016 presenteert Jeffrey Debris het tweede boek in zijn science-fictiontrilogie The Shaedon Resurgence: The Zar'aranos Deception. Ik heb het natuurlijk gelezen en ik beloof je dat het vervolg nóg beter is dan het eerste
boek, en daar was ik al zo enorm enthousiast over!

Als je wilt, kun je er bij zijn. De boekpresentatie vindt plaats in Club - Muziekcentrum N201, Zwarteweg 90 in Aalsmeer van
14.00 tot 17.00 uur. Meld je aan via het Facebook-evenement of stuur een mailtje aan Celtica Publishing.

Wil je het boek gesigneerd ontvangen tijdens de boekpresentatie of via de post zodra het verschijnt? Bestel het dan nu alvast
in Celtica's Webshop voor € 18,50 (plus € 2,50 verzendkosten - als je het boek tijdens de boekpresentatie ophaalt krijg je de
verzendkosten retour). Jeffrey zal in elk vooraf besteld boek een persoonlijke noot zetten en er een doodle in tekenen. Bovendien ontvangt iedereen die het boek vóór 3 december bestelt naast de papieren versie gratis een op naam gesteld e-book
(epub)!
Terug

Even voorstellen: Maite Donker
Wie ben je? Heb je een partner, kinderen, huisdieren?
Mijn naam is Maite Donker – of om helemaal volledig te zijn: Maite Elvira DonkerEikelenboom. Ik ben dus getrouwd en woon samen met mijn man en onze twee katten, Murky
en Pixel.
Het boek van jou dat binnenkort verschijnt heet “Xuno”. Kun je er iets over vertellen?
Xuno is ontstaan aan onze spellentafel (ja, we hebben een specifieke 'spellentafel') als een
Dungeons & Dragons avontuur met mijn man en een aantal vrienden. Xuno was mijn personage in het spel en we hebben samen heel wat bijzondere avonturen beleefd, voordat ze op een
dag simpelweg eiste om in een verhaal verwerkt te worden.

"Wat voor verhaal moet het worden?" vroeg ik haar.
"Een verhaal waarin ik kan doen wat ik het beste kan," zei ze.
"Wat? Monsters verslaan en sarcastische opmerkingen maken?"
"Ha ha." Ze is niet snel onder de indruk. "Jij weet net zo goed als ik wat we allemaal meegemaakt hebben. Als dat niet genoeg is voor een goed verhaal, dan weet ik het ook niet meer.
Weet je nog die keer dat we..."
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Afijn. Xuno's levensverhaal is het verhaal geworden van een zoektocht. De zoektocht van Xuno en haar beschermelinge Eleanor naar hun clan. Tijdens die zoektocht raken ze verzeild in het spel van edelen, koningen en goden, want het is nog niet zo
makkelijk om te achterhalen wat er met de clan gebeurd is. Iemand houdt ze voor hen verborgen, maar ze zullen twee werelden over moeten reizen om erachter te komen wie er aan de touwtjes trekt.

Hoe is het schrijven bij jou begonnen en in welk genre schrijf je?
Ik schrijf in het fantasygenre en lees ook bijna alleen maar fantasyverhalen. Ik hou ervan hoe dat soort verhalen je mee kunnen nemen naar volledig nieuwe werelden waar dingen mogelijk zijn die in ons dagelijks leven totaal niet zouden kunnen
gebeuren.

Ik kan me niet eens meer herinneren wanneer ik echt begonnen ben met schrijven. Als kind al schreef ik gedichten en korte
verhalen. Ik heb toentertijd een paar schrijfwedstrijden gewonnen en ik haalde er veel plezier uit, totdat de tijd kwam dat je
als jongvolwassene geacht wordt 'aan je toekomst te denken'. "Je hebt niets aan schrijven," werd er toen gezegd. "Daar is geen
brood mee te verdienen."

Ik heb toen braaf gestudeerd en eigenlijk jarenlang niets meer geschreven. Totdat ik puur bij toeval 6 jaar geleden in aanraking kwam met NaNoWriMo (National Novel Writing Month). Elke november beloven honderdduizenden mensen aan zichzelf
om een verhaal te schrijven van 50.000 woorden. In die NaNoWriMo heb ik mijn liefde voor het schrijven herontdekt en het
resultaat was het eerste concept van 'Xuno'. Sindsdien reserveer ik elk jaar met veel plezier mijn vrije tijd in november voor
het schrijven.

Hoe ben je bij Celtica Publishing terechtgekomen?
Wat doe je als je een eerste concept hebt? Ik had natuurlijk totaal geen ervaring in het wereldje van de auteurs dus toen mijn
concept eenmaal her- en her- en herschreven was, ben ik op zoek gegaan naar de logische volgende stap. Ik heb toen op een
Castlefest flyers en visitekaartjes van verschillende uitgevers meegenomen, waaronder een flyer van Celtica Publishing. Al met
het eerste (e-mail)contact met Rianne wist ik dat ik met Celtica Publishing in zee wilde gaan. Het contact was zo vriendelijk en
open dat ik me meteen op mijn gemak voelde.
Wat doe je behalve schrijven?
Vanaf het moment dat ik mijn passie voor schrijven teruggevonden had, wilde ik hier meer mee doen, ook in mijn dagelijkse
werk. Ik ben daarom op zoek gegaan naar werk dat bij me past en werk nu als redacteur voor de overheid, waar ik probeer om
de teksten die naar burgers en bedrijven gaan zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk te maken.
Mijn vrije tijd gaat voornamelijk op aan allerlei games: van computerspellen tot bordspellen en rollenspellen zoals Dungeons
& Dragons en Pathfinder. Naast die dingen vind je me af en toe 's avonds op de bank met een goed boek of een leuke film.

Waar mag men je wakker voor maken?
In alle eerlijkheid: koffie en ontbijt. Tot ik dat op heb, ben ik niet aanspreekbaar. Maar als we het hebben over dingen waar ik
blij van word: stroopwafels, erwtensoep en lekker comfortabel op de bank met mijn man en een kat superheldenfilms kijken!

Terug

Jeffrey Debris praat met BookTuber Sacha Boelhouwer
Hi Sacha, leuk dat je mee wilde doen
aan het interview! Kun je ons kort
iets over jezelf vertellen?
Leuk dat jullie mij wilde interviewen!
Wat kan ik nu eens over mijzelf vertellen
zonder afgezaagd te klinken. Ik deel een
huis met mijn Sander, twee pluizige
konijnen en één knuffelgekke papegaai.
Ik droom ervan om te kunnen leven van
mijn YouTube-kanaal en mijn bestsellerboeken die ik nog ga schrijven. Ik kan
erg lui zijn maar ik ben toch altijd druk
en dat vind ik heerlijk. Ik kan nooit kiezen tussen de vraag; Koffie of thee? En ik
ben uiteraard een boekenworm!
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Begin van dit jaar ben je je kanaal op YouTube begonnen. Hoe ben je op het idee
gekomen om een BookTuber te worden?
De eerste twee of drie filmpjes op mijn kanaal gingen eigenlijk niet over boeken. Ik
merkte al snel dat ik iets miste. Toen vond ik de BookTube community en wist ik dat ik
mijn roeping had gevonden (lekker melodramatisch). Sindsdien is het gaan rollen. Voor
mij is het een uitlaatklep voor mijn creativiteit en mijn passie voor lezen. Dat was ook
mijn insteek toen ik mijn YouTube-kanaal begon, en om nieuwe mensen te ontmoeten.
Wat vind je er zo leuk aan om voor de camera te staan?
Ik vind het heerlijk om voor de camera te staan stuiteren over het geweldige boek dat ik
nu weer heb gelezen. Ik moet erover praten als ik iets heel goed vind of als de emoties
(‘the feels’) weer eens hoog oplopen. Daarnaast vind ik het heerlijk om mensen iets bij
te brengen over boeken, schrijvers en uitgeverijen. Het leukste aan BookTube vind ik
toch wel het editen van mijn video’s. Hier kan ik vele gelukkige uren aan spenderen.

Je leest behoorlijk wat boeken zo te zien. Zijn het zowel Nederlandstalige als Engelse? Wat is je favoriete genre?
Ik heb niet specifiek een voorkeur. Het ligt vaak aan de bui waar ik in ben wat ik oppak
om te lezen. En wat mijn favoriete genre is? Dat is een moeilijkere vraag … mhuuu … Ik
lees het liefste young adult en ben sowieso dol op sci-fi, dystopian en een goede thriller.
Mijn absoluut favoriete genre is denk ik toch fantasy.

Eerder dit jaar heb je het eerste deel van Drägan Duma gelezen. Dat viel erg goed
in de smaak bij je. Heb je wel eens andere boeken van Celtica gelezen, of staan die
nog op een to-read-lijst?
Pfoe, welke staan niet op mijn to-read- lijst! Leila, Het Begin, Verraad en De Tranen van
Tateneh lijken mij erg gaaf. Bovenaan mijn lijstje staat The Fall of Netherea, zodat ik deel
twee kan lezen zodra dit uitkomt in december. Verder lees ik het tweede deel van Drägan Duma liever eerder dan later.

Je hebt ondertussen al bijna 600 subscribers op je YouTube-kanaal en met de
views gaat het ook erg goed. Dat lijkt een behoorlijke prestatie voor een kanaal
dat nog geen jaar bestaat. Hoe heb je dit aangepakt?
Ik denk dat het belangrijk is om frequent een video te uploaden. Van mij komen er twee
video’s per week online, eentje op maandag/dinsdag en vrijdag om 16.00 uur. Ik denk
dat het ook helpt om op vaste dagen en tijden te uploaden. Dan weten de abonnees wat ze kunnen verwachten. Verder zorg ik
dat ik aanwezig ben op andere sociale-mediakanalen en dat ik zo nu en dan iets extra’s heb voor de kijkers, zoals een winactie.
Als een bedankje voor hen. Het belangrijkste is, denk ik toch wel, dat ik er plezier in heb en elke keer vol enthousiasme voor de
camera ga staan. Zo geef je de kijker een fijn gevoel en willen ze meer van je zien.

Wat maakt jouw YouTube kanaal uniek?
Ik probeer zo veel mogelijk boeken van verschillende genres op mijn kanaal te bespreken. Van jeugd tot volwassenen, van
contemporary tot fantasy en van populair tot onbekend. Verder krijg ik van kijkers vaak te horen dat ze het zo leuk vinden hoe
energiek ik over boeken vertel, of dat ze mij gewoon leuk vinden. Ik denk dus dat ikzelf mijn YouTube-kanaal uniek maak, net
zoals ieder andere YouTuber die als zichzelf voor de camera staat. Klinkt dat erg stom om te zeggen? Ach ja. Iedereen is uniek
op zijn eigen manier!
Wat is naast YouTube een goed kanaal om jou te volgen? Zit je op Twitter, Facebook en andere social media?
Ik ben actief of Twitter (@_abookwormlife), Snapchat, Instagram en sinds kort op Facebook (A Bookworm Life). Ik vind het
op alle kanalen gezellig om met mensen in contact te komen!
Waarom zouden mensen jouw vlog moeten volgen?
Omdat ik redelijk gek en raar ben... Op die manier weten de andere Bookworm Weirdo’s in de wereld dat ze niet alleen zijn!

Heb je nog speciale plannen komend jaar met je YouTube kanaal?
In 2017 ben ik van plan om naar meer gave evenementen te gaan en hierover te vloggen, er komen meer interviews met
schrijvers en ik wil mijn kanaal uitbreiden met boek gerelateerde sketches en zo nu en dan een gamingvideo. Maar dat zijn
nog gedachtes die bij mij spelen. Verder zal er in 2017 weer veel over boeken gepraat worden!
Terug
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Patty van Delft leest: Drakenzieler, boek 1: Spiegelgeest - Cocky van Dijk
In dit eerste boek van de epische fantasytrilogie Drakenzieler volgen we Fenna, een jonge meid die de Proeve doet om Drakenzieler te kunnen worden. Wanneer
zij slaagt, stort ze zich vol overgave op haar opleiding.

Ze leert snel en blinkt uit met haar gaven. Haar hart
wordt veroverd door een medeleerling en Fenna is nog
nooit zo gelukkig geweest. Maar dan bereikt het verraad
de Drakenburcht en Fenna wordt op een vreselijke manier in de val gelokt...
Natuurlijk moest ik dit boek lezen, het heeft tenslotte
met draken te maken!

Ik moet eerlijk bekennen dat de titel en de achterflap
tekst me niet bijzonder trokken. Hierdoor duurde het ook even voordat ik eraan begon. Maar
toen ik eenmaal begon te lezen kon ik ook niet meer ophouden! Het rauwe en met veel gevoel geschreven verhaal grijpt je al in
de eerste hoofdstukken vast en laat je tot het einde niet meer los. Regelmatig ben ik verrast door de wendingen die het boek
nam, dus geen gebrek aan originaliteit! Een spannend en veelbelovend eerste deel van deze serie. Inmiddels heb ik ook het
tweede deel in mijn bezit en ik zal dit keer absoluut niet wachten met lezen!
Terug

Love food − Yolinda Vixen

Wat is er nu lekkerder met Sinterklaas dan gevulde speculaas? Ik weet het: zelfgemaakte gevulde speculaas!
- 200 gr ontpitte dadels
- 100 - 125 gr witte amandelen
- 125 gr haver
- 125 gr havermeel
- 1 middelgrote appel
- Sap van een kleine sinaasappel
- 50 ml kokosolie
- 1 ei
- 2-3 eetlepels speculaaskruiden

Voeg 150 gram dadels samen met de haver/bloem en het ei in een keukenmachine en mix dit
tot een geheel. Voeg vervolgens de specerijen en olie toe, kneed dit alles tot een bal en laat die
minstens 4 uur rusten (niet in de koelkast).
Verwarm de oven voor op 175°C.

Neem voor de binnenkant de amandelen en de resterende 50 gr dadels. Meng die met kleine stukjes appel en met de jus
d'orange in een keukenmachine tot een glad geheel.

Maak vervolgens kleinere balletjes van het deeg en maak die plat tot ongeveer een dikte van een halve centimeter. Leg een
lepel van de amandelspijs in het midden en sluit het geheel af met eenzelfde ronde bal van het deeg. Duw de rand een beetje in
de onderste rand en garneer eventueel met een beetje amandelschaafsel.
Bak in 20-30 minuten en geniet! Let op, dit is niet laag in calorieën maar het vult erg goed!
Wil je nog meer lekkere en gezonde recepten zien? Ga dan naar mijn foodblog!

Terug
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