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40+1 | Portretten van Pinkpop PubliekACTIE!: 3 maanden Festivalprijs ? 12,50 vanaf 28 mei tot en met 28
augustus (voor gelimiteerde 1e oplage)Vera Claessen (fotograaf) heeft gedurende Pinkpop 2009 in Landgraaf
een fotoreportage gemaakt van mensen uit het publiek en hen kort geïnterviewd. Trix Broekmans
(schrijfster/journalist) heeft bij de foto’s de teksten geschreven en de interviews gedaan. Samen hebben zij nog
een deel van de gefotografeerde bezoekers thuis opgezocht om een beter beeld van hen te krijgen.Bij een deel
van de interviews in het boek is het Pinkpop-DNA Profiel van de geportretteerden vanaf hun eigen
geboortejaar opgenomen. In het grijs staat de muziekvoorkeur van het betreffende Pinkpop jaar. In roze staan
de namen van de groepen die zij zelf op Pinkpop hebben gezien.De inhoud van het boek bestaat uit:- 40
portretten van Pinkpop bezoekers, waarvan 14 thuisinterviews met Pinkpop-DNA profiel;- +1 portret van Jan
Smeets;- voorwoord door Giel Beelen.De mensen die zijn gefotografeerd en geïnterviewd, komen uit heel
Nederland.VAN 28 MEI TOT EN MET 28 AUGUSTUS FESTIVALPRIJS ? 12,50 (excl
verzendkosten)Isbn-nummer: 978-90-815217-1-0Bestellen kan ook via: www.veraclaessen.nlHet
festivalseizoen begint! De line-up van Pinkpop is al bekend. Daarover niets nieuws meer. Daarom nu even
aandacht voor een voor Pinkpop niet onbelangrijke groep mensen: het publiek!Norbert Mirani,
Sanoma-uitgevers: de zon schijnt & het festivalseizoen staat voor de deur. In de stemming komen? Ga naar
www.veraclaessen.nl, zij maakte een uniek fotoboek (40+1 | Portretten van Pinkpop Publiek) met veel
festivalpetjes , ooit bedacht door Nieuwe Revu.’Fer Abrahams, journalist, Consultants in Artistic Business:
Prachtig boek; mooie foto’s en ontroerende verhalen. Een goed voorbeeld van feestend Nederland.’LiveXS

popmagazine: in de snelle tijd van internet is dit boek voor de liefhebber van Pinkpop een absolute
‘must-have’. Het boek leest makkelijk weg en de bijbehorende foto’s geven een schitterende weergave van de
sfeer op Pinkpop. De verhalen van de mensen achter de foto’s zijn in vele gevallen een van herkenning.
Verwacht je in een boek over Pinkpop verhalen en foto’s van optredende artiesten, hier gaat het echt om de
beleving en het Pinkpop-gevoel.’Revu, tijdschrift: de line-up van Pinkpop is bekend, dus de voorpret kan
beginnen. Het boek 40+1 | Portretten van Pinkpop Publiek: bijzondere koppen, maar ook veel bijzondere
verhalen. Ouderwets gezellig dus.’Viva, tijdschrift: het boek 40+1 | Portretten van Pinkpop Publiek kwam uit
en toen begon het weer te kriebelen. Hoe lang nog tot 28 mei?’

