Voorjaarspresentatie
Nieuwe uitgaven, bewerkte herdrukken,
romans, non-ﬁctie, poëzie, bloemlezingen,

van de schrijvers van het

Onderstroomboven Collectief*
Dinsdag 14 april 2015

Het Tuinhuis. 16.00 inloop, 17.00-19.00 presentaties door Jos van Hest,
bekend van zijn maandelijkse OBA poëziemiddagen in de
Openbare Bibliotheek Amsterdam.
19.00-20.00 borrel, dineren kan in het restaurant.
Toegang gratis, donaties mogen, onze boeken zijn er te koop.
*Handelsnaam van Boekcoop (Boekencoöperatie Nederland u.a.)

In het Tuinhuis van

Tolhuistuin

Locatie: Amsterdam-Noord,
waar de pont naar Buiksloterweg aankomt.
Ingang Tolhuisweg 5 (richting P-EYE, P:€1,25/uur)
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Kersverse coöperatieve uitgeverij van zelfstandige
auteurs presenteert zichzelf op 14 april 2015 in
Tolhuistuin in Amsterdam-Noord

Boekcoop opent nieuwe kanalen voor de verkoop van boeken, via enthousiaste boekhandels, internet, webwinkels, lezingen, manifestaties.
Boekcoop is voortgekomen uit het schrijvers- en beelderscollectief Onderstroomboven,
met een eigen Onderstroomboven Magazine, bijeenkomsten, voorlezingen en evenementen. Boekcoop bundelt, versterkt en zendt uit.

Het Nieuwe Uitgeven

De volgende uitgaven worden gepresenteerd:

Programma:

Meer over deze boeken en voorpublicaties van deze en nog mee boeken in nummer 7.0
van Onderstroomboven Magazine. Gratis af te laden in pdf op www.boekcoop.nl en in
papier op de voorjaarspresentatie te koop.

Als reactie op de krimpende traditionele boekenbranche, heeft Boekcoop (kort voor
Boekencoöperatie Nederland u.a.) een beweeglijke en creatieve formule ontwikkeld.
Interactief. Auteurs, redigeerders, boekverzorgers, boekverkopers, boekwinkels, bibliotheken, lezers werken samen aan een boekproject. Dankzij internet, Print-on-Demand,
eBoeken en gezellige evenementen is de traditionele, gesloten weg van manuscript via
uitgever en boekwinkel naar boek-op-schoot opengelegd.
De eerste producten van deze uitvinding worden op de voorjaarspresentatie op 14 april
gepresenteerd. Jos van Hest (van het Open Podium OBA) interviewt auteurs, uitgevers,
internetters.
Het is leuk en het werkt.

16.00 Inloop, boekenstalletjes, signeersessies, muziek, loslopende auteurs
en uitgevers
17.00-19.00 Interviews door Jos van Hest met auteurs en de mensen
achter Boekcoop
Rond 18.00 een korte pauze
19.00-20.00 muziek, dans, contacten, signeren, voorlezen
In het Tolhuisrestaurant kan gedineerd worden.

De verbonden stad (Luud Schimmelpennink en anderen) Essays.
Cyberspace, het virtuele continent (Luc Sala) Essays.
Het goud van Onoribo (Ewout Storm van Leeuwen) Roman.
Over de horizon (Sanatan de Jongh Swemer) Gedichten.
Niet praten (Gerbrand Muller) Verhalenbundel.
Communekind in de sixties (Joshua Stiller) Roman.
Wat je niet verteld is... (Sarah Morton) Over opvoeden. Tweede,
geheel herziene druk; coöperatief opnieuw geredigeerd.
Diagnose levensklem (Iwanjka Geerdink) Over geestelijke gezondheid. Derde, geheel herziene druk; coöperatief opnieuw geredigeerd.

Pers en boekhandel: bij redactieonderstroomboven@gmail.com kunt u een
papieren presentexemplaar aanvragen (270 pagina’s).

Over de Boekencoöperatie Nederland u.a., kortweg Boekcoop
Boekcoop is een soort draaischijf waar ervaren schrijvers, opmakers, redacteurs promotors en ict-ers hun vaardigheden uitwisselen, beschikbaar stellen en daarmee veelbelovende auteurs meenemen in hun vaart. Elk boek is weer een nieuw project waarvoor
mensen, middelen en creativiteit worden gebundeld.De auteur staat centraal, Boekcoop
faciliteert. Dit betekent ook dat de aangesloten auteurs zelf hoofdverantwoordelijk blijven voor opzet en ﬁnanciering van hun boeken, hun pr en de verkoop.
Boekencoöperatie Nederland U.A. Kerkstraat 386A 1017 JB Amsterdam
www.boekcoop.nl Email: boekcoop@gmail.com
Boekcoop beschikt over een distributienetwerk (CB, webwinkels, Boekenroute.nl) en
een uniek pr-programma waarmee via de social media boeken en de boekhandels waar
ze verkrijgbaar zijn, aangeprezen worden.
Boekcoop knettert van geestdrift, gelooft in frequente persoonlijke contacten, houdt van
feesten en evenementen.

De oprichting van Onderstroomboven Magazine, november 2012, bij Arti

