Den Haag, 7 oktober 2013

Beste belangstellende,
Uitgeverij Xanten en Eveline van de Putte nodigen u graag uit voor de
presentatie van het boek: Stormachtig Stil, levensverhalen van roze
ouderen.
De feestelijke boekpresentatie zal plaatsvinden op zondagmiddag 10
november in Theater Concordia, in Den Haag (zie ook www.theaterconcordia.nl) van 14.30 uur tot 17.00 uur. Voor het programma
verwijzen we u naar de bijlage.
Wilt u zo vriendelijk zijn ons z.s.m. te laten weten of u komt en zo ja, met
hoeveel personen?
Reageren kan als volgt:
• Via de post. Graag onderstaande strook ingevuld opsturen naar:
Uitgeverij Xanten, Adelaarstraat 43, 3514 CB Utrecht.
• Per e-mail: info@uitgeverij-xanten.nl
Wij kijken ernaar uit u te ontmoeten!
Met vriendelijke groet,
Suzanne Paskamp, Uitgeverij Xanten en Eveline van de Putte, auteur
----------------------------------------------------------------------------------------Naam:
Ik kom wel/niet naar de boekpresentatie van Stormachtig Stil met ...
personen, inclusief mijzelf.

Een greep uit het Programma
Boekpresentatie: Stormachtig Stil, levensverhalen van roze ouderen
Locatie: Theater Concordia, Hoge Zand 42, 2512 EM Den Haag
(www.theater-concordia.nl)
Datum: 10 november 2013
Tijd: 15.00 uur – 17.00 uur (de zaal is open vanaf 14.30 uur)

v Om 15.00 uur Welkom door uw gastvrouw, Dolly Bellefleur, het
helblonde, hooggehakte, pittige alter ego van theaterdier Ruud Douma
v Max Douw, een kleinkunstenaar die je met niemand kunt vergelijken,
zingt een speciaal voor deze middag gekozen repertoire
v Diverse sprekers waaronder Tanja Ineke (voorzitter COC Nederland),
Margo Niestadt (Roze 50 Plus), Annet Gijsman (Radius Leiden)
v Poëzie van Magda Romgens
v Ook zullen uitgeefster Suzanne Paskamp en auteur Eveline van de
Putte vertellen over het ontstaan van Stormachtig Stil en over
Eveline’s bijzondere reis langs de 27 geïnterviewden.
v Tot slot wordt het eerste exemplaar uitgereikt aan ...
v Na het officiële programma is de bar open voor een drankje en is er
gelegenheid om exemplaren van Stormachtig Stil aan te schaffen
(contant). U kunt uw boek(en) ter plekke te laten signeren door auteur
Eveline van de Putte.

WE HOPEN U TE MOGEN VERWELKOMEN!
Route beschrijving
In de straten rondom Concordia is niet zo veel parkeerplaats. Mocht er gen
plaats zijn, ga dan naar de parkeergarage op de Paviljoensgracht. Loop
vandaar uit van het centrum af, en neem de eerste straat rechts
(Herderstraat). Volg deze weg, de Herderstraat loopt over in de
Herderinnestraat en in Hoge Zand. Theater Concordia bevindt zich op
nummer 42, aan uw linkerhand.
Route met het Openbaar Vervoer Vanaf het Centraal Station van Den Haag
is Theater Concordia prima bereikbaar met het openbaar vervoer. De

tramperrons vindt u boven de vertrek en aankomsthal van het Centraal
Station. Maakt u gebruik van een van de volgende trams:
Tram 2 richting Kraayenstein Tram 3 richting Loosduinen Randstadrail Tram
4 richting De Uithof Randstadrail U stapt uit bij de halte op de
Brouwersgracht(de eerste halte na de tramtunnel) Vanaf deze halte steekt u
de Prinsegracht over richting de Brouwersgracht. De eerste straat aan uw
linkerhand is Hoge Zand. U vindt Theater Concordia op nummer 42. Voor
verdere informatie verwijzen wij u naar de website van de HTM
	
  
	
  

