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- Voorintekening Achter de wolken is een biografisch boek over het leven
maar vooral over het werk van Dik Kusters uit Varik,
opgetekend door Fred Eggink.
De aanleiding is de 70e verjaardag van Dik Kusters, in dienst
van het landschap en met liefde voor de regio.
Het boek geeft een beeld van de cultuurhistorie van ‘zijn’
Betuwe, het veranderende landschap en de voortdurende
strijd tegen het water van de Waal.
Maar niet alleen dit, ook zijn jarenlange inzet als ontwerper,
initiatiefnemer en verbinder bij Stichting 4-Stromenland
(Fruitcorso) zullen in het boek aan bod komen.
De laatste jaren is Dik steeds meer betrokken geraakt bij
de organisatie van “Wereldse Klanken” bij de Culturele
Stichting Stroomhuis Neerijnen. Ook hier zal aandacht
voor zijn in het boek.

International Watercolor Society (IWS)
Als lid/bestuurslid neemt hij regelmatig deel aan groeps
tentoonstellingen ergens in de wereld. Recent in New Delhi,
India, Fabriano Italië en Varna Bulgarije.
Wat maakt het boek bijzonder
Het boek beschrijft een landschapsschilder die, als het ware
vanuit het niets, de wereld verovert. Een boek over waartoe
blijven geloven in jezelf kan leiden. Ook een boek als statement over de teloorgang van het oude rivierlandschap.
Een eerbetoon aan een echte “rivierenlander”.
Voortdurende betrokkenheid bij de rivier de Waal in veel
facetten en op veel momenten.
Aanvullende projecten
Naast het boek zal er in oktober op diverse plaatsen werk
van Dik Kusters te zien zijn. O.a. in Stroomhuis Neerijnen.

Specificaties van het boek:
Aantal pagina’s: 112 pagina’s
Bedrukking: full colour
Afwerking: harde kaft
Boekformaat: 220 x 280 mm
Verhouding beeld en tekst: 60% : 40%
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Het boek verschijnt in september 2022.
U wordt als intekenaar, zodra alle details bekend zijn
over de uitreiking van het eerste exemplaar, vroegtijdig
op de hoogte gebracht van dit feestelijke moment.
U kunt nu alvast intekenen op het boek “Achter de wolken”, zodat u zeker bent
van een exemplaar.
Bovendien ontvangt u bij voorinschrijving een korting op het boek
(normaal € 29,95), nu bij voorinschrijving € 25,00 per stuk.
De voorintekening loopt tot 15 augustus 2022.

Ondergetekende:
Naam:
Adresgegevens:
Postcode en woonplaats:
E-mail:
Tel. nr:
maakt per omgaande €

(bedrag invullen) over en reserveert

(aantal) stuks boeken.

U kunt het bedrag overmaken op: NL31 RABO 0304 0647 18 t.n.v. emjee | uitgevers onder vermelding van uw naam
en voorintekening boek Achter de wolken.
Mocht u het boek thuisgestuurd willen hebben is dit mogelijk.
Rondje hieronder aankruisen, dit is slechts mogelijk voor 1 exemplaar.
O Graag het boek opsturen naar bovengenoemd adres; hiervoor maak ik € 8,50 extra over.
Wilt u meerdere exemplaren thuisbezorgd hebben bel dan met de uitgever over de mogelijkheden.
Dit formulier kunt u per email sturen aan administratie@emjee.com of per post opsturen aan:
emjee | uitgevers, Grotestraat 24, 4064 EC Varik.
Zodra wij het bedrag hebben ontvangen, staat u genoteerd als zijnde rechthebbend op één of meerdere boeken
bij voorintekening. Het boek komt in oktober uit. U kunt te zijner tijd het boek op afspraak afhalen.
Hierover ontvangt u later nog een bericht.
Voor meer info: stuur een mail naar marie-jan@emjee-uitgevers.com
Bellen kan natuurlijk ook: 0344 652182 vraag naar Marie-Jan Ousen.
Binnenkort is er op www.emjee-uitgevers.com ook meer te lezen over het boek.

