
International BIGGLES Association 
h  ttp://www.biggles.nl  
http://shop.biggles.nl

Zondag 30 oktober: vanaf 13.00 uur in Amstelveen

68e Openbare I.B.A. meeting met:

Presentatie van de nieuwe vertaling: Wapenbroeders 
met daarin het enige nog niet vertaalde Bigglesverhaal en 5 andere 
verhalen 

Neem voor meer informatie over dit persbericht contact op met Paul van der Werf 
via pr@biggles.nl 

26 september 2011

PERSBERICHT

Presentatie Wapenbroeders op openbare Biggles bijeenkomst 
Wapenbroeders bevat 6 korte verhalen met ook het laatste niet eerder vertaalde Bigglesverhaal
Met voor de eerste 150 kopers gratis informatiemap Biggles in Iran

De International Biggles Association (I.B.A.) houdt op 30 oktober 2011 een openbare bijeenkomst voor fans van Biggles. De 
bijeenkomst wordt van 13.00 tot 16.00 uur gehouden in de podiumzaal van Bibliotheek Amstelveen-Stadsplein aan het 
Stadsplein 102 in Amstelveen.
Absoluut hoogtepunt van deze dag is de presentatie van Wapenbroeders. Dit boek bevat het enige Bigglesverhaal dat nog 
niet eerder in het Nederlands verscheen en vijf andere korte verhalen. Het boek, dat door een drietal leden van de I.B.A. is 
vertaald, verschijnt in gelimiteerde oplage en is uitsluitend verkrijgbaar bij de I.B.A. Tijdens de bijeenkomst kunnen 
Bigglesfans hun nieuwe aanwinst laten signeren door de drie vertalers.
Behalve het boek Wapenbroeders presenteren de vertalers ook de informatiemap Biggles in Iran over de bijzondere 
ontstaansgeschiedenis van vier van de verhalen uit Wapenbroeders. Deze informatiemap is uitgevoerd in full colour en telt 
alle illustraties die oorspronkelijk bij de vier verhalen verschenen. Deze stonden niet in het boek, want het zijn er meer dan 
125. Tijdens de bijeenkomst worden alle illustraties getoond.
Daarnaast zijn bij de bijeenkomst alle Nederlandstalige Bigglesboeken te verkrijgen, waaronder de vijf boeken die de I.B.A. 
eerder publiceerde. Voor fans van de oorlogsvlieger Biggles die later detective werd, is deze dag dus een unieke kans hun 
collectie te completeren.

Niet voor publicatie

Op www.biggles.nl/media/wapenbroeders.jpg kunt u het omslag vinden van Wapenbroeders. Dit bestand kunt u 
gebruiken bij uw eventuele publicatie.

Mocht u over deze bijeenkomst iets publiceren, dan stellen wij het zeer op prijs als u ons dat laat weten!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Wijnand Blok Paul van der Werf,
I.B.A. Voorzitter  I.B.A. Public Relations
voorzitter@biggles.nl pr@biggles.nl
Website: http:/ /www.biggles.nl / http:/ / shop.biggles.nl



Hieronder treft u het volledige programma aan van deze bijeenkomst.

PROGRAMMA:

13.00 uur: zaal open - toegang gratis voor leden en niet-leden 

14.00 Presentatie Wapenbroeders en informatiemap Biggles in Iran
Dit boek verschijnt in een gelimiteerde oplage en is uitsluitend verkrijgbaar bij de I.B.A.
Het vertaalteam is aanwezig  om het boek – indien gewenst – te signeren

Verder:

* Mogelijkheid tot ruilen Bigglesboeken

* I.B.A. Biggles‐bookshop (antiquariaat) ‐ Nederlandse uitgaven

  
* de stand met Verenigingsartikelen (met alle nieuwe boek‐ en stripuitgaven in het Nederlands),

 Captain W.E. Johns Korte Verhalen. Deze tweetalige reeks van in de jaren '30 en '40 uitsluitend in Engelse tijdschriften 
verschenen verhalen voorziet in de toenemende behoefte aan het lezen van ook het minder bekende werk van Captain 
Johns!

 De Biggles‐POSTER in gelimiteerde oplage (500 stuks met 96 Nederlandse Biggles‐pocketomslagen)

* Verkoop van de nieuwe Bigglesboeken in het Nederlands: BIGGLES TREKT TEN STRIJDE (2010), BIGGLES IN FRANKRIJK 
(2009), BIGGLES ‐ VLIEGER‐RECHERCHEUR (2003), BIGGLES EN DE PECHVOGEL (2002) EN BIGGLES EN ZIJN BASIS (2001), 
uitsluitend verkrijgbaar bij de I.B.A.

Alle Nederlandstalige Bigglesboeken zijn op deze bijeenkomst te krijgen. Voor fans is dit dus een uitgelezen kans om hun 
collectie uit te breiden of om medeverzamelaars te ontmoeten.

EINDE PERSBERICHT

Mocht u over deze bijeenkomst iets publiceren, dan stellen wij het zeer op prijs als u ons dat laat weten!

Met vriendelijke groet,
 
Wijnand Blok Paul van der Werf,                          
I.B.A. Voorzitter I.B.A. Public Relations             
voorzitter@biggles.nl pr@biggles.nl                                
 
Voor nadere informatie/interview over de I.B.A., Capt. W.E. Johns, Biggles, illustratiemateriaal en/of deze bijeenkomst:
* website: www.biggles.nl
* Public Relations: Paul van der Werf, e-mail pr@biggles.nl of 
 Wijnand Blok, e-mail: voorzitter@biggles.nl 
* Algemeen adres I.B.A. (voor publicatie): Postbus 16, 1760 AA Anna Paulowna


