
FOTOBOEK FLORENCIA GROOT SUCCES!

Beste kleurrijke mensen, 

Donderdag 28 mei begon de zomer van 2015. 

Bij boekhandel Paagman op de Lange Poten in Den Haag was 
het Italiaanse ijs niet aan te slepen! 

Zo'n 150 mensen stonden te trappelen om een gesigneerd exemplaar van Florencia,
huiskamer van de stad, in ontvangst te nemen. Ook de Nederlandse cabaretier 

Wim de Bie en nachtburgemeester René Bom lieten hun gezicht zien. 
Wethouder van Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur Joris Wijsmuller

luidde het feest op gepaste wijze in en de dames van Florencia schepten daar 
nog een bolletje bovenop! 

Colorativa en de auteurs, initiatiefnemers en ontwerpers Stephan Csikós en Rieme
Gleijm willen hierbij iedereen die dit prachtige boek mogelijk hebben gemaakt hartelijk

bedanken.

BOEKPRESENTATIE 28 MEI 2015

http://www.colorativa.eu/


FOTOTENTOONSTELLING 
IN HET FOTOMUSEUM DEN HAAG



De foto’s van Otto Snoek uit het boek FLORENCIA, huiskamer van de stad zijn 
t/m 18 oktober 2015 ook te zien in het Fotomuseum Den Haag 

aan de Stadhouderslaan 43. Bekijk daar tegelijkertijd de prachtige tentoonstelling 
1-2-3-4 van Anton Corbijn! Twee vliegen in één klap en een zoet ijsje toe.

Kijk voor meer informatie op www.fotomuseumdenhaag.nl

FLORENCIA, HUISKAMER IN DE STAD 
IN DE BOEKENWINKEL

http://www.fotomuseumdenhaag.nl/tentoonstellingen/otto-snoek-%E2%80%93-florencia-huiskamer-van-de-stad


In de eerste week stond het boek in de top 3 van boekhandel PAAGMAN!

FLORENCIA, huiskamer van de stad is in de meeste Belgische en 
Nederlandse boekenwinkels verkrijgbaar. 

Is het boek niet bij jouw favoriete boekhandel verkrijgbaar? KLIK HIER

FLORENCIA, HUISKAMER IN DE STAD 

http://colorativa.eu/product/florencia-huiskamer-van-de-stad/


IN HET NIEUWS





Lees de volledige artikelen op:
Den Haag Centraal

De Posthoorn
HP de tijd
Radio West

Exemplaar bestellen? KLIK HIER

FLORENCIA, HUISKAMER IN DE STAD 
IN DE SOCIAL MEDIA

Bekijk en/of volg de Facebook pagina's:
Stichting Boek IJssalon Florencia

Florencia,Koffie-en ijssalon

CADEAUTIP VOOR VADERDAG

http://www.denhaagcentraal.net/nieuws/2012/een-boek-over-florencia-met-alle-smaken.html
http://deposthoorn.nl/nieuws/boek-florencia-huiskamer-van-de-stad-1.4964622
http://www.hpdetijd.nl/2015-06-04/cultuuragenda-otto-snoek-misha-mengelberg-tachtig-jaar-pokey-lafarge/
http://www.omroepwest.nl/programmas/debby-en-haar-mannen/berichten/09-06-2015/woensdag-10-juni-bij-debby-en-haar-mannen
http://colorativa.eu/product/florencia-huiskamer-van-de-stad/
https://www.facebook.com/stichtingboekflorencia?fref=ts
https://www.facebook.com/stichtingboekflorencia?fref=ts


BESTEL HIER
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