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Nieuw verschenen

Bericht van de Uitgeverij

Terugblikken
J. Koorn
(ook als e-book)

De herfst is nu toch echt aangebroken en in deze tijd van
het jaar kijken we alvast voorzichtig naar de feestdagen. In
deze nieuwsbrief hadden we een overzicht van de beste
boeken voor in de zak of onder de boom willen geven, maar
het blijkt onmogelijk om een keuze te maken als je zoveel
mooie titels mag uitgeven.
Bij Uitgeverij Eigen Boek zijn we er elke keer weer trots op
wanneer een schrijver ons het vertrouwen geeft om met zijn
of haar werk aan de slag te gaan. Dat is voor ons steeds
weer een cadeautje op zich.

Verpleeghuisbewoners

Op de schrijfspecial van september hebben we veel leuke en
enthousiaste reacties ontvangen. We zijn dan ook al weer
druk met het bedenken van onderwerpen voor volgende
specials. Ideeën hiervoor en voor onze reguliere nieuwsbrief
zijn altijd welkom!
Geniet van deze donkere dagen. Hopelijk weten jullie in deze
vaak drukke periode nog wat tijd te vinden voor het lezen of
schrijven van een boek.
Angelique Poortvliet
Directeur Uitgeverij Eigen Boek

Binjamin Heyl

Tips, suggesties en reacties zijn altijd welkom via info@uitgeverijeigenboek.nl

(ook als e-book)

NaNoWriMo: weg met de criticus en schrijf jouw verhaal in 30 dagen

Le Chemin du
retour
Jean L’Agneau
(ook als e-book)

Tijdsbeeld

Wat in 1999 begon als een stunt van 21 Amerikaanse schrijfvrienden is inmiddels uitgegroeid tot een jaarlijks wereldwijd
terugkerend evenement: NaNoWriMo, oftewel National Novel Writing Month. Het idee is
simpel: schrijf een nieuwe roman van minstens 50.000 woorden tussen 1 en 30 november.
Veel mensen lopen rond met het plan om een boek te schrijven, maar laten zich vaak
tegenhouden door het idee dat het werk meteen perfect moet zijn. Hierdoor belemmeren ze
zichzelf in hun creativiteit met het gevolg dat het verhaal nooit van de grond komt.
Tijdens NaNoWriMo motiveren schrijvers elkaar om het idee van perfectie los te laten en een
eerste versie van hun verhaal op te leveren. Het gaat om het afronden van het verhaal en
niet om het opleveren van een volmaakt eindproduct dat direct naar de drukker kan. Want,
zo beweren de NaNoWriMo’ers, alleen met een heel slechte eerste versie kan een schrijver
pas overgaan op het echte werk: schrappen, herschrijven en verbeteren.
Via de website van NaNoWriMo kunnen deelnemers zich registreren en bijhouden hoever ze
zijn met hun verhaal. Ook vinden ze er deelnemers bij hen in de buurt om elkaar te
motiveren en tips en ervaringen uit te wisselen.

J. Koorn
(ook als e-book)

De tijd staat
stil
Jessica van
Diepen
(ook als e-book)

Het meisje uit
het bos

Heb je NaNoWriMo gemist dit jaar? Geen probleem. Ook buiten de novembermaand worden
er schrijfevenementen georganiseerd, heb je de mogelijkheid om in contact te komen met
gelijkgestemden en blijven de inspirerende en motiverende bijdragen van andere schrijvers
beschikbaar.
Op nanowrimo.org vind je meer informatie en links naar de Nederlandse en Vlaamse NaNoWriMogroepen.

2016: het jaar van jouw boek
Veel mensen lopen rond met de wens om een boek te schrijven en hun werk
te publiceren. Jij misschien ook wel. Mogelijk heb je tijdens NaNoWriMo
eindelijk dat verhaal op papier gezet of wordt het nu toch echt tijd om die
eerste versie van lang geleden af te stoffen en af te maken.
De meeste schrijvers lukt het uiteindelijk ook wel om hun verhaal te
schrijven, maar lopen vast op hun zoektocht naar een uitgever. Uitgevers
worden in de regel overspoeld met manuscripten en of een werk wordt
uitgegeven hangt niet alleen af van de kwaliteit van het werk maar ook van
de inhoud en het genre. Deze moeten immers wel bij de strategie van de
uitgeverij passen.

Maaike Visser

De jungle van
de jeugdzorg
Truus Barendse/Stiching
KOG

Bij Uitgeverij Eigen Boek vinden we dat elk boek het recht heeft om
uitgegeven te worden. Omdat de schrijvers zelf bepalen of hun werk klaar is
om gepubliceerd te worden, beoordelen wij de manuscripten niet op kwaliteit
of inhoud. Wij staan open voor alle soorten boeken. Dus ook voor dat van
jou.
Wordt 2016 het jaar van jouw boek? Neem dan contact met ons op om de
mogelijkheden te bespreken. We horen graag van je!
Deze nieuwsbrief is een uitgave
van:

Luther
Binjamin Heyl

Uitgeverij Eigen Boek B.V.
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Blijf ons volgen!
We zijn inmiddels de 2200 likes voorbij.
Zoals eerder aangekondigd verloten we bij
2500 likes een cadeaubon van
Uitgeverij Eigen Boek ter waarde
van 15 euro onder al onze
volgers. Ga dus snel naar
Facebook en like ons!

E: info@uitgeverijeigenboek.nl
www.uitgeverijeigenboek.nl

TOP 5 Best verkochte boeken

Volg ons ook op Twitter voor het
laatste boekennieuws uit onze
Uitgeverij!

Kleuren met
geuren
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Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Geen probleem. Stuur een e-mail naar: info@uitgeverijeigenboek.nl
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