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RONDOM de boom in LOMBOK: ons BANKJE !
Het boek is geprint, ligt hier te glimmen van trots, het is nog mooier dan ik dacht. Het is altijd
afwachten hoe de vertaalslag van beeldscherm naar print verloopt, maar geen enkel probleem, alle
details uit de foto’s zijn geweldig weergegeven. Trots op mijn werk. De teksten van Joost zijn een
prachtige aanvulling, net als de vormgeving van Eric, werkelijk elke letter is over nagedacht, compleet
verhaal geworden. Een mooi tijdsdocument en een voorbeeld van minimalistische fotografie: één
plek dichtbij huis, één jaar fotografie, één jaar verdieping.
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GENUMMERD en GESIGNEERD.
Het boek kost € 18 wanneer het wordt besteld voor 30 oktober. Daarna € 20. De oplage van het boek
is 200 stuks. Vanzelfsprekend is het boek genummerd en gesigneerd.

UITNODIGING voor de opening van de EXPOSITIE.
Kom 30 oktober naar Kopi Susu in de wijk Lombok, 100 meter van mijn huis, of 200 meter wie zal het
zeggen en geniet met mij van de gezellige sfeer bij Kopi Susu, neem een drankje, kijk naar de
expositie en besteedt jouw geld goed aan dit prachtige boek, waar je anderen weer een groot plezier
mee doet.

UTRECHT, stad van het MIDDEN.
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Nog 20 exemplaren van dit boek te koop, de overige 980 zijn al in goede handen gekomen, overal
over de wereld waar Utrechters zijn, van IJsselstein tot Nieuwegein van Nieuw – Zeeland tot
Argentinië, vaak als koffietafelboek, om regelmatig in te bladeren, te mijmeren, te lezen en om weg
te dromen in de fotografie. Fotografie in dienst van de stad, voor de schoonheid van de stad, voor de
bewoners, een tijdloos boek om heel lang plezier van te hebben.
Prijs € 25 . Genummerd en gesigneerd.
P.S. op www.martinvanthiel.nl staan al mijn boeken die ik de afgelopen jaren heb gemaakt.
De opbrengsten van de verkoop van tekeningen en foto’s, boeken en kaarten, wordt via mijn
stichting Dichterbij Beeld gedoneerd aan goede doelen voor kinderen en dieren.
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