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In deze Nieuwsbrief, die iets anders is dan u van ons gewend bent, aandacht voor de volgende
onderwerpen:





Het afscheidsfeestje voor Nol Sanders (tevens doorstartfeestje voor Minotaurus) op 30
januari jongstleden;
De daarbij behorende nieuwe bibliofiele uitgaafjes van Minotaurus;
Uitnodiging presentatie bibliofiele uitgave Frans Kellendonk op 15 februari
Crowdfunding

Afscheid Nol Sanders
Op zaterdag 30 januari hebben we (met een beperkt gezelschap vanwege de ruimte in de winkel)
officieel afscheid genomen van Nol Sanders en tegelijkertijd de voortzetting van de winkel gevierd.

Ter ere van zowel het
afscheid als de voortzetting
verzorgde Lisa Kuitert,
hoogleraar Boekwetenschap
aan de Universiteit van
Amsterdam, een inspirerende
lezing over het belang van het
papieren boek in het
algemeen en het bibliofiele
boek in het bijzonder.
Alweer enige maanden
te koop en nog steeds
actueel!

“Je bent als bibliofiel half
boek, half mens.”

€12,95
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Vervolgens liet de dichter
Menno Wigman zich
interviewen door Hans
van Daalen: hoe is het om
bibliofiel uitgegeven te
worden? Uit Menno’s
woorden sprak enorme
waardering voor
bibliofiele drukkers.
“Bibliofiele drukkers zijn
vaklui. Er zijn weinig
mensen – behalve ik – die
zo lang met mijn werk
bezig zijn.”
Waarna hij enkele
gedichten uit zijn recente
bundels voordroeg.
Menno
Wigman,
Harde
Modder.
Utrecht,
2014
Hinderickx
&
Winderickx
De
gedichten
zijn met de
hand gezet uit de Romulus en
gedrukt op Zerkall-Bütten in een
oplage van 50 genummerde
exemplaren, die in linnen werden
gebonden door Boekbinderij
Phoenix te Kamperland.
Gesigneerd door de dichter.

€ 45,-

Menno Wigman, Drie gedichten
zonder weerbeschrijving.
Utrecht, 2015
Hinderickx & Winderickx
Met zwart/wit illustratie van Elise
van Iterson als frontispice.
12 p. Cahiersteek met omslag.
22,5 x 14 cm.
Oplage 65 ex. door dichter en
kunstenaar gesigneerd.

€ 28,-

Niet bibliofiel, maar
wel zijn meest
recente dichtbundel!
Bovendien wat
betreft vormgeving
geïnspireerd door
bibliofiele uitgaven,
zo vertelde de dichter
tijdens het interview
bij Minotaurus.
Menno Wigman,
Slordig met geluk.
Amsterdam, 2016
Prometheus

€ 14,95

Daarna werd het de hoogste tijd de afscheidnemende Nol in het zonnetje te zetten.
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Met als hoogtepunt de presentatie van de
twee feestuitgaven van de hand van
Wim Hofman:
Wijnands laatste wil
Het is een Kunst om mooi te sterven.
De vorm kan echter veel bederven.
&
Op de boerderij
(een prentenboek)

Wim Hofman.
Wijnands laatste wil.
Het is een kunst om
mooi te sterven. De
vorm kan echter veel
bederven. Tekeningen
en tekst Wim Hofman.
Amsterdam,
Minotaurus, 2016.
Rijmprent, 51 x 36 cm.
Oplage luxe uitgave
(op Hollands Druk van
Van Gelder, uit de kelder van het Huis aan de Drie
Grachten): 26 geletterde ex., gesigneerd en
geletterd door de schrijver/ kunstenaar.
Oplage gewone uitgave: 100 ex., gesigneerd en
genummerd door de schrijver/ kunstenaar.
Deze rijmprent verschijnt ter opluistering van de
feestelijke doorstart van Stichting Minotaurus aan
de St Antoniesbreestraat 3d te Amsterdam, bij het
uitzwaaien van hem die al die jaren gezicht gaf aan
de winkel, Nol Sanders; en ter nagedachtenis aan
IJtzen B. Henstra (1948-1994), bezield boekverkoper
aan Nes 26 te Amsterdam. Opgemaakt door Chang
Chi Lan-Ying en gedrukt door Jan de Jong,
Amsterdam.

Luxe (nog enkele verkrijgbaar): € 20,Gewone: € 10,-

Wim Hofman. Op de boerderij
(een prentenboek).
Amsterdam, Minotaurus, 2016
12 p. laatste pagina loopt uit in
vouwblad. Ills. zw/w.
Cahiersteek met omslag, 22,5 x
13,3 cm.
Oplage 80 ex., alle ex.
gesigneerd en genummerd
door de auteur/kunstenaar.
Werd gedrukt ter gelegenheid
van de doorstart van Boekwinkel Minotaurus en de
tachtigste verjaardag van nol sanders op 29 januari
2016. De tekst is gezet uit de Lutetia en gedrukt op
Ingres in een oplage van tachtig exemplaren [door Jan
Keijser van de Avalon Pers].

€ 20,-
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Presentatie ‘Het Onstoffelijke Boek’ van Frans Kellendonk
Op maandagavond 15 februari zal rond 19:00 uur de presentatie plaatsvinden van de bibliofiele
uitgave van 'Het Onstoffelijke Boek', een korte autobiografische tekst van Frans Kellendonk. Deze
mooie, korte tekst is na 1987 niet meer herdrukt. In een samenwerking tussen Hinderickx &
Winderickx en Minotaurus zal deze uitgave in een gelimiteerde oplage van 80 exemplaren
gepubliceerd worden.
Voor de liefhebber is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Graag van tevoren aanmelden:
minotaurus@xs4all.nl.
Uiteraard is de publicatie vanaf 15 februari te koop bij Antiquariaat Hinderickx & Winderickx én bij
Minotaurus Boekwinkel.

Crowdfunding
Eind januari is Minotaurus een Crowdfundingsactie gestart voor drie projecten:
- Een PINautomaat voor in de winkel
- Een aanvulling van de boekenpot (waarmee nieuwe boeken kunnen worden aangeschaft)
- Het financieel mogelijk maken van eigen bibliofiele uitgaven.
Bij deze willen we alvast alle gulle gevers heel hartelijk bedanken! We zijn al een heel eind op streek,
maar we zijn er nog niet helemaal…
De Crowdfundingsperiode loopt tot en met 29 februari 2016. Zoals beloofd volgt daarna een
terugrapportage. Maar nu alvast onze hartelijke dank!
(http://minotaurusboekwinkel.yolasite.com/resources/crowdfunding_minotaurus_januari2016.pdf)

LANG LEVE HET PAPIEREN BOEK!!!

Prijzen zijn inclusief BTW en exclusief eventuele porto. Bestellingen kunnen schriftelijk, telefonisch of
via de mail gedaan worden:
Minotaurus Boekwinkel
Sint Antoniesbreestraat 3d
1011 HB Amsterdam
tel. + 31 (0)20 6 22 77 48
minotaurus@xs4all.nl
Wijzigingen voorbehouden
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