Nieuwsbrief #1 van fotoboek De bouw van Zeesluis IJmuiden

Na een lange tijd van stilte is dit de eerste nieuwbrief over het boek “De bouw van Zeesluis
IJmuiden”. Het maken van een boek bestaat uit meer onderrdelen als men zou denken. Tel daarbij
op drukke andere werkzaamheden en gezondsheidsklachten en je bent zo een paar maanden verder.
Maar we zitten nu op koers en het boek moet eind maart/begin april klaar zijn. Een meer precieze
datum volgt later. Ondertussen is wel gebleken dat er veel belangstelling is van zowel bedrijven als
particulieren. Een explosieve stijging van de papierprijs kan worden opgevangen door het aantal
boeken van de eerste druk te verhogen terwijl korting bij de voorverkoop mogelijk blijft.
Bij het Commissaariaat voor de Media wordt de prijs vastgesteld op EURO 34,95 inclusief BTW en
exclusief verzendkosten. Er komen mogelijk enkele locaties in de omgeving waar het boek te koop
is, maar er wordt voornamelijk via internet en postverzending gewerkt. Betrokken bedrijven die
meerdere boeken willen bestellen kunnen via info@uitgeverijhethogelicht.nl contact opnemen.
Een langdurig proces was het selecteren van een subset van foto’s uit de voorraad van 18.000
beschikbare foto’s. Op dit moment wordt vanuit de subset de hoofdstukken gevuld.
Reprogilde is druk bezig met het grafische ontwerp. Hopelijk kunnen we in een volgende
nieuwsbrief een voorbeeld laten zien.
Uitgeverij het Hoge Licht is opgericht en alle boekactiviteiten komen op de nieuwe website
http://uitgeverijhethogelicht.nl. Hier staan alvast een aantal foto’s van de bouw en de opening van
de sluis door Koning Willem-Alexander. Bij elke nieuwsbrief zal deze website worden aangevuld.

Sluisroute per fiets
Bewegend beeld en boeken gaan niet samen. Maar op de website worden enkele video’s en 360graden foto’s geplaatst ter ondersteuning van het boek. De eerst staat er nu op:
Video Fietstocht van het Sluisplein naar het SHIP

Met vriendelijke groeten,
Uitgeverij het Hoge Licht
Ko van Leeuwen
Orionweg 22
1973 TL IJmuiden
info@uitgeverijhethogelicht.nl
06-28237191

