Samen werken, samen ontwikkelen, samen genieten!

AmbiFlits
Elk verhaal verdient een podium!
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dit ook doet?
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Ze geven toch
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Lucinda Broecks illustreerde onze nieuwe logo’s.
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Achtergrond
onze organisatie

Weer iemand die opleidingen geeft?
Ja! Ambilicious durft dat aan. Haar aanpak mag je
eigentijds en zelfs eigenwijs noemen. Ambilicious
doet nu eenmaal alles een beetje anders. Wat je
ook kiest, het blijft maatwerk. Ons doel is jou het
gevoel te geven dat het op jouw lijf geschreven is.

Onze mogelijkheden
1. Coaching
2. Cursussen (duur 6 tot 9 maanden)
3. Opleidingen (duur 12 tot 18 maanden)
4. RedactiePlus (jouw manuscript staat centraal)

Uitgeven is meer dan een boek drukken!
Voor wij aan de slag gaan moet een verhaal
‘uitgeefwaardig’ zijn. Wij kijken naar de verhaallijn
en schrijfstijl. Krijgt jouw verhaal een voldoende
op beide, dan start een spannende periode.
Een periode die we samen aangaan.

Samen zetten we de volgende stappen
1. Uitgebreide redactie & kwaliteitsrondes
2. Brainstorm vormgeving cover & binnenwerk
3. Brainstorm promotie & lancering
4. Check, check, dubbelcheck

Beelden vertellen jouw verhaal!
Sommige verhalen ‘smeken’ om een beeld. Een
beeld dat ondersteunt of zelfs het verhaal vertelt.
Een team aan specialisten trappelt vol ongeduld
om aan de slag te gaan.

Onze mogelijkheden
1. Boektrailer
2. Fotografie (profielfoto, cover, enzovoort)
3. Film (kort) of serie
4. Illustraties, tekeningen, enzovoort.

Info: academie@ambilicious.nl

Info: uitgever@ambilicious.nl

Info: studio@ambilicious.nl
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VerBeelding
Ton de Koning

Meester in beelden!
Ton de Koning is een meester
in beelden en vormgeving. Met
meer dan dertig jaar ervaring
in de grafische industrie als
vormgever is hij voor ons
van onschatbare waarde.
Ruw materiaal weet hij om te
toveren tot een cover die tot de
verbeelding spreekt.

Verliefd
Ton is verliefd op beelden. Niets
is hem te dol om het juiste beeld
te vangen met zijn camera. Een
beeld dat Ton vastlegt, blijft in je
herinnering.
www.probeeld.com

Het verhaal achter de foto
In de binnenlanden van Suriname bezocht Ton twee dorpen. Met een afstand van een paar uur
wandelen stapte Ton van de ene wereld naar de andere. In het eerste dorp ontmoette hij de
oorspronkelijke bewoners. In het tweede dorp de Marrons, afstammelingen van gevluchtte slaven
die een eeuw later nog steeds in het regenwoud wonen. Waar de oorspronkelijke bewoners met
ruimte voor privacy leven, leven de Marrons dicht op elkaar. Zelfs hier vervagen de grenzen. De twee
kinderen zijn geboren in een ‘gemengd’ huwelijk.
Het weinige dat hen gelukkig maakt, raakte Ton zo diep dat hij de foto de naam “Respect” gaf.

AmbiFlits
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Mijn Verhaal
Vreemdeling; Terrence Lauerhohn
Armzalig, ondergeschikt, kruipt
het ongedierte. Ik minacht die
hordes, eens de heersers. Hun
macht is weg, overgegaan. Hun
machines: bergen verwrongen
staal. Lamme hulpmiddelen.
Vrijgelaten zijn de velden
waarop planten nu woekerend
groeien. Kaal zijn de beenderen,
gebleekt door het licht van
een schrale zon. De imposant
hoge, stenen korven waarin de
levenden tegen weer en wind
bescherming zochten, zijn
verlaten. Onderhevig aan verval.
Zij keken op naar de hemel
en wensten niet alleen te zijn.
Eenzaam bestaan? Ik nam het
voordien zoals het was, had
er vrede mee. Zij daarentegen
ervoeren het isolement als een
kwelling.
Ik hoorde hun verre stemmen,
roepend naar de sterren en
zoekend naar anderen. Eeuwen
gingen voorbij, waarin zij
exploreerden met signalen. En
ik luisterde, leerde ze kennen,
zag een mogelijkheid in hen.
Het ogenblik kwam dat hun
hoop vermoeden werd. Door
de vondst van mijn sporen,
achtergebleven in brokken puin,
dwalend rond hun ster.
De zoektocht breidde zich uit.
Ze stuurden hun van vreemde
metalen gebouwde kolossen
tot ver voorbij de gebieden
die zij kenden. Onbemand in
het begin. De reizen van die
apparaten waren trage reizen
in de grenzeloze zee van
duisternis.

Illustratie; Marten Blom
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Mijn Verhaal
Vreemdeling; Terrence Lauerhohn (vervolg)
Het hete licht dat leven brengt en waar omheen mijn wereld draait, was het baken dat hen lokte. Mijn
thuis, voor hen verrassend uitbundig begroeid met flora, werd al snel ontdekt. Er werd gegraven en
geplukt. De toestellen keerden terug met delfstoffen en om het goede nieuws te brengen.
Daaropvolgend kwamen de pioniers en door de wonderen die zij zagen, werd ik vergeten. Voor hen
had ik geen waarde. Mijn bescheiden aard was een bedoelde camouflage. Eén die mij als ongevaarlijk
kenmerkte. Zelfs toen ik me verschool in hen die terugkeerden vanwaar ze kwamen, bleef ik een
woekering die niet storend was.
Ik verspreidde mijn lichaam. Een na de ander van de wezens maakte ik mijzelf.
De reizigers in wie ik nog moest opgaan, merkten verandering in hun kameraden. Wat ze ondernamen
om mij te stoppen was futiel. Te laat beseften hun minieme hersenen dat ik in hun gezelschap
vertoefde, en wat ik was. Te laat om mijn wil te weerstaan. Ik vulde allen aan boord met mijn waarheid,
mijn zijn, mijn genen. Opgelegde onderdanigheid. Gehoorzaamheid aan mij.
Het donkere en uitgestrekte meer van Al en Niets werd vlot overgestoken. Hun oever kwam in zicht. Het
domein was er een dat veel beloofde. Vaartuigen, een wereld vol. Mijn tocht werd een reis door geesten.
Ik proefde van hen, ik vrat en zij smaakten goed.
De oorlog nam een aanvang. Een weergaloze strijd tegen mij. Mijn vreemdheid stelde hen echter voor
teveel raadselen. Zij die, door mij bezeten, evolueerden en mijn ego verspreidden, eindigden daarna op
brandende hopen.
Verzet? Ik lach erom. Ik ben te talrijk. Verdeeld en toch één. Al is mijn wezen voor hun blote oog
onzichtbaar.
Ze hadden het kunnen weten. Hoewel nooit ontwikkeld tot wat ik ben, maakte mijn soort al eerder
aanspraak op deze wereld. Als brengers van ziekte en dood. Net zo onuitroeibaar.
Ik breng geen ziekte, ik breng geen dood. Mijn huidige slaven, zij die dachten de heersers te zijn,
moeten leven. Om mij te kunnen dienen. Vaartuigen, zoals ik al zei.
Ik was een vreemdeling. Niet langer. Ik blijf bij hen. Nooit meer hoeven ze alleen te zijn.
Noem mij Velen. Legioen. Want dat ben ik. Een leger van triljarden. En vader.
Mijn zoon, mijn nazaat, jouw tijd is nu. Ik heb het beste van mij, en meer, in jou achtergelaten. Het
maakt je sterker. Reis verder dan dat ik deed. Ik geef je de mens om in te varen. Neem dat wat zij ziel
noemen. Gids hun lichamen, leid hun schepen.
Apocalyps, spreid je vleugels en vlieg uit. Ik laat je ongebreideld gaan.

Terrence Lauerhohn schrijft donkere verhalen met een knipoog.
Zijn ietwat duistere schrijfstijl en verhalen laten lezers zelden
onberoerd. Zijn grenzeloze fantasie zoekt en vindt een weg in
hemelse en diepste van de aarde.
De verhalen van Terrence blijven lang in een geheugen gegrift.
Misschien wel omdat hij het diepste van zijn ziel met je deelt.
Dit jaar staat ‘Zielenmenners’ in zijn en onze planning.
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