
  Een weergaloos 
  leven in muziek 
  en tekenfilm

15.00-17.00 uur   Open huis: iedereen is van harte welkom om het nieuwe 
pand te bewonderen. Daarna begint het officiële gedeelte, 
speciaal voor genodigden.  

17.00 uur    Welkomstwoord Anne-Mieke Bovelett-Ring
17.15 uur    Uitreiking autobiografie en artbook aan Børge Ring, Nanny 

Roed Lauridsen en Geri de Boer (vertalers autobiografie), en 
Jan-Willem de Vries (samensteller artbook)

17.30 uur   Film- en diavoorstelling o.l.v. Jan-Willem de Vries
18.30 uur   Soep, broodjes en muziek! 
 
Het aantal zitplaatsen is beperkt tot 60 personen. Wij verzoeken u dan  
ook vriendelijk ons voór 15 februari of en zo ja met hoeveel personen u 
wenst te komen. U kunt dit mailen naar info@uitgeverijpersonalia.nl 
o.v.v. ‘Presentatie Børge Ring’.

Graag tot ziens op zaterdag 21 februari!

Met vriendelijke groet,

Seb van der Kaaden, Uitgeverij Personalia
0595-57 72 17  |  06-34 09 90 94

programma

Graag nodigen wij u uit om zaterdag 
21 februari aanstaande als onze gast aanwe-
zig te zijn bij de officiële presentatie van de 
autobiografie en het artbook van Børge Ring. 
Gelijktijdig kunt u hem gelukwensen met 
zijn 94ste verjaardag. Dit alles vindt plaats 
op de plek waar zijn oude woonboerderij 
stond, die op 1 februari 2012 tot de grond toe 
afbrandde. 

“De vlammen vraten een oude honkytonk- 
piano, twee gitaren en een contrabas op – 
2.600 boeken werden de hemel ingejaagd 
door zwarte rook met vuur en daalden als 
kleine grijze vlokken weer neder. Mijn Oscar-
beeldje, dat inmiddels bij ons was gekomen, 
leek wel een pizza die door een tractorwiel 
was overreden.”, zo schrijft Børge Ring in zijn 
autobiografie.

Elk einde is echter de inleiding van een nieuw 
begin. Het pand is nu volledig herbouwd. Het 
nieuwe pand is mooi licht en heeft een prach-
tige open ruimte om gasten te ontvangen 
voor feesten en presentaties. Een fantastische 
ruimte dus ook voor een Børge Ring filmvoor-
stelling, ingeleid door Jan-Willem de Vries, de 
samensteller van het artbook. 

• Børge Ring – autobiografie  
  isbn 978 90 792 8736 9 | 288 pagina’s

paperback | formaat 13,5 x 21 cm

• Børge Ring – artbook
 isbn 978 90 792 8745 1 | 64 pagina’s
 genaaid gebonden | formaat 23 x 30 cm
 Van het artbook zijn 50 exemplaren voor-

zien van een unieke stempel, genummerd 
en gesigneerd door Børge Ring. Mocht u 
hierin geïnteresseerd zijn, mail ons dit dan 
naar info@uitgeverijpersonalia.nl

Børge Ring

publ ic at ies


