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Beste lezer,
Coen heeft een nieuwe, heldere website gebouwd. Vanaf nu kunt u het eerste hoofdstuk
uit ieder boek lezen, en gemakkelijk doorklikken naar de webshop.

Onze jongste talenten Tom Bier (2002) en Kim Landman (2000) ontmoeten elkaar
zondag voor het eerst. Ze signeren hun boeken Avonturen van Leonardo 2 en Rakker en
Nora. U bent van harte welkom op zondag 13 november van 13.00 tot 14.30 uur bij
Liemers Bibliotheken, De Hooge Bongert 1, 6903 DA te Zevenaar.

Sigrid Landman wordt steeds bekender, dat doet haar goed. Haar derde boek
Chaos met autisme krijgt goede recensies, en mensen waarderen het dat ze
Rakker en Nora van haar dochter Kim gratis ontvangen bij bestelling via onze
webshop. Moederen met autisme en Wegens familieomstandigheden gesloten
worden er regelmatig bij besteld. Er blijft behoefte aan ervaringsverhalen.
Sigrid en Renate geven graag lezingen. Op 22 november om 10.00 uur
organiseert MEE Rotterdam een themabijeenkomst over Vrouwen met autisme.
Als u interesse heeft, kunt u zich opgeven bij aic.rotterdam@aol.nl. Op 1
december is er een besloten lezing voor medewerkers van MEE Den Haag.
Indien u behoefte heeft aan een lezing bij u in de buurt, neem dan contact met
ons op. Wellicht kunnen we iets regelen.

En dan… is het bijna tijd voor de lancering van het jaar.
Wij nodigen u graag uit voor de boekpresentatie van Schemervlucht, de debuutroman
van Alexandra Smith. Oud-presentatrice van het NOS-journaal Noraly Beyer ontvangt
het eerste exemplaar en leest een passage uit de roman voor.
Hierna treden singer/songwriters Robby Oehlers en Alexandra Smith op met o.a. het
nummer Hard not to know, de titelsong van Schemervlucht. Ook Harriette Weels
(zangeres Mai Tai) en Martine Mussies (muzikante en musicologe) geven een muzikale
bijdrage.
Het feest is op zondag 27 november van 15.00 tot 18.00 uur in Strand West,
Stavangerweg 900 te Amsterdam. Gasten kunnen een gratis boardingticket opvragen bij
ons. Dit is uw entreebewijs en lotnummer, waarmee u kans maakt op een leuke prijs.

Maries is het modellenwerk na tien jaar zat. Ze nadert de dertig en wil de fysieke
aftakeling buiten het oog van de camera houden. Wat doe je als je toe bent aan iets
anders, terwijl je nooit iets anders hebt gedaan? Een carrièreswitch wordt uitgesteld als
haar moeder in het ziekenhuis belandt. Diep weggestopte herinneringen uit haar jeugd
komen bovendrijven. In de chaos verlangt ze ernaar om terug te keren naar Australië. Ze
wil op 17.000 kilometer afstand van Nederland het zand onder haar voeten voelen. Dat
wordt haar hoogste prioriteit.
Alexandra Smith (1975) is Neerlandica en studeerde in 2011 cum laude af als
theaterwetenschapper, gespecialiseerd in narratologie en dramaturgie. Ze is freelance
tekstschrijver voor diverse magazines en begeleidt beginnende auteurs. Naast schrijven en
regisseren doet ze al 16 jaar modellenwerk en treedt ze op als zangeres. Schemervlucht is
haar debuutroman en is afgeschreven in Australië, waar Alexandra ooit een jaar heeft
gewoond.
Noraly Beyer over Schemervlucht:
“De debuutroman van Alexandra Smith leest als een mentale roadmovie en maakt
nieuwsgierig naar veel meer.”
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Tot zover de nieuwtjes. U kunt ons vinden op https://www.facebook.com/?
ref=hp#!/pages/Schrijverij-Mooi-Mens/122535611180035, Hyves en Twitter. Via onze
website kunt u zich aan- en afmelden voor de nieuwsbrief.
Hartelijke groet,
Coen Hoogveld en Renate Diks
www.schrijverijmooimens.nl

