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SIGNEERSTUNT TOPAUTEURS ALS ODE AAN HET BOEK
Auteurs Edities campagne 2016 van start met o.a. Herman Koch, Connie
Palmen en Jochem Myjer
Een exceptionele collectie gesigneerde boeken is vanaf 12 december in beperkte oplage
verkrijgbaar bij zeven Nederlandse boekhandels. De 35 populairste auteurs van 2016
signeerden persoonlijk hun nieuwe titels als uniek cadeau voor de feestdagen.
Samenwerkende boekhandels, uitgeverijen en auteurs brengen hiermee een eerbetoon
aan het èchte boek.
De ‘auteurs edities’ is een gezamenlijke project van boekhandel Broekhuis (Almelo, Enschede,
Hengelo en Oldenzaal), Broese (Utrecht), De Drvkkery (Middelburg), Kramer & Van Doorn (Zeist),
Paagman (Den Haag), Van der Velde (Drachten, Groningen, Leeuwarden, Sneek en Assen) en
Waanders (Zwolle). Hiermee willen de zeven boekhandels de charme en emotionele waarde van
èchte boeken onderstrepen en hun klanten iets bijzonders aanbieden.
Grote namen
Speciaal voor dit project signeerden bekende auteurs uit binnen- en buitenland, Nederlandse
uitgaven van hun boeken met de hand. Onder de deelnemende schrijvers zijn grote namen als
Herman Koch, Connie Palmen, Jochem Myjer, Jonathan Safran Foer, Fajah Lourens, Guus Meeuwis,
Saskia Noort, Arnon Grunberg en Dick Swaab.
2e jaargang
Het uitzonderlijke project kwam vorig jaar in slechts een paar maanden tijd tot stand. Na het succes
van de Auteurs Edities 2015, is dit jaar al in een vroeg stadium samengewerkt met auteurs,
uitgeverijen en boekhandels om tot een unieke collectie gesigneerde boeken te komen aan het einde
van het jaar. “Een gesigneerde uitgave is iets wat je kunt koesteren, het heeft iets magisch als je
favoriete auteur iets in jouw exemplaar heeft geschreven. Het is geweldig om te zien dat het is gelukt
om voor het 2e jaar op rij hoogwaardige selectie gesigneerde titels bij elkaar te brengen”, aldus
boekhandelaar Fabian Paagman, één van de initiatiefnemers.
De gesigneerde ‘auteurs edities’ zijn exclusief bij de zeven deelnemende boekhandels in beperkte
oplage verkrijgbaar en niet online te bestellen. Bij aankoop worden de boeken voorzien van een
extra feestelijke cadeauverpakking.
Voor meer informatie, zie: www.auteursedities.nl
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