Steven Van de Putte & Uitgeverij vzw de Scriptomanen
nodigen u van harte uit op zaterdag 20 oktober, 15u
in de Donzaal van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en
Dans (KADE), Kalkhofstraat 25, 9800 Deinze
op de voorstelling van de dichtbundel

Moederstad
Steven Van de Putte
Programma:


Presentatie: Yves Van Durme



Voorstelling van de bundel door uitgever Patrick Bernauw



Toespraken van Jan Vermeulen, burgemeester van de stad Deinze en
Luc C Martens, stadsdichter van Deinze (2014-2019)



Steven Van de Putte leest voor uit eigen werk.



Mattias Vanhoecke speelt jazz-piano.

Vanaf vandaag tot en met 5 oktober kunt u voorintekenen op de bundel aan het
gunsttarief van 18 € wanneer u het boek ophaalt op de voorstelling van de bundel of,
na afspraak, bij de auteur zelf. In de boekhandel kost het boek 20 €. Wenst u het boek
per post te ontvangen, dan betaalt u 20 € (verzendingskosten inbegrepen).
Stuur een mailtje naar moederstad@inter-actief.be met duidelijke
vermelding van uw NAAM en VOORNAAM, POSTADRES en TELEFOON of
MOBIEL NUMMER en uw bestelling.
Vermeld in de mail duidelijk wat van toepassing is:
° Ik haal het boek op bij de voorstelling op 20 oktober in de Donzaal.
° Ik haal het boek op bij de auteur, na afspraak.
° Ik wens het boek per post te ontvangen.
Schrijf vòòr 5 oktober 2018 18 € over op het rekeningnummer van Uitgeverij vzw
de Scriptomanen als u het boek komt ophalen op de boekvoorstelling of na
afspraak bij de auteur, 20 € als het boek dient opgestuurd met de post.
Het rekeningnummer van Uitgeverij vzw de Scriptomanen is:
IBAN: BE 43 0016 9362 0101 - BIC: GEBA BE BB
Zodra u een mailtje hebt gestuurd en de betaling is afgerond, reserveren wij voor u een
gesigneerd exemplaar. U zal op uw mailtje ook een automatisch antwoord ontvangen
waarin de voorintekening wordt bevestigd. Let wel, de voorintekening wordt pas van
kracht als de betaling is gebeurd vòòr 5 oktober 2018. Daarna geldt de
boekhandelsprijs van 20 €.
De boekvoorstelling vindt plaats in de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en
Dans (KADE), Kalkhofstraat 25, 9800 Deinze, op zaterdag 20 oktober om 15u.
Met de medewerking van de stad Deinze.

