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Tijdens de viering van het 20-jarig jubileum werd het bestuur van
Stichting Tro-Tro verrast met de gedichtenbundel “Intimiteit in de
ruimte” van dichteres Berthe A. Zwama. Het kunstenaarscollectief
Mooieplatenmakers (www.mooieplatenmakers.nl) is zo enthousiast
over het werk van Tro-Tro dat zij besloten om deze gedichtenbundel aan Tro-Tro op te dragen. Dat betekent dat de gehele opbrengst
uit de verkoop van deze bundel ten goede komt aan de stichting die
ook al een bestemming heeft voor dit geld: de bouw van een kraamkliniek. Hierbij een artist impression, zo gaat het gebouw eruit zien.
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In de gedichten zijn seizoenen, levensloop en levenskracht de belangrijke thema's. Berthe Zwama verbindt binnen- en buitenwereld in toegankelijke, sobere taal, ritmisch, met heldere beelden. Het zijn persoonlijke observaties van gevoelens, van het leven van alle dag.
De bundel is geïllustreerd met een afbeelding van een schilderij van
Dick Oostra en een aantal
zwart-wittekeningen van Jan Giezen.
De in linnen gebonden gedichtenbundel omvat 56 pagina’s,
heeft de afmeting van
16 cm x 20,5 cm en verschijnt in november 2009.
De prijs bedraagt 15 euro, inclusief BTW.
Op www.mooieplatenmakers.nl vindt u enkele gedichten en illustraties.
U kunt deze uitgave bestellen via de website www.trotro.nl of door onderstaand
strookje in te vullen en te retourneren aan:
Stichting Tro-Tro
p/a Martin Kloet
Laan ‘40 -’45 nr. 41
4194 RG METEREN
Ik bestel ….. exemplaren van de bundel à 15 euro per stuk, exclusief verzendkosten.
Naam: ……….
Adres: ……….
Postcode: ……….

Plaats: ……….

Wij verzoeken u vriendelijk zelf de verzendkosten bij de bundel(s) op te tellen en het
totaalbedrag over te maken op rekeningnummer 185 289 tnv Tro-Tro in Horst.
Hiertoe kunt u bijgevoegde acceptgiro gebruiken of u kunt via internet bankieren.
Verzendkosten: 1 bundel

€ 2,50

2-3 bundels

€ 3,00

4-30 bundels

€ 7,50

Na ontvangst van uw betaling krijgt u de bestelde bundel(s) toegestuurd.
Vanaf 23 november worden de bestellingen verzonden.
Met grote dank aan MooiePlatenMakers!

