--- English version below ---

Beste liefhebbers van Amsterdam by Night,
Ten eerste een hartelijk welkom aan de nieuwe inschrijvers op de
Amsterdam by Night Nieuwsbrief. Het is de laatste tijd erg stil geweest,
dus vandaag een goed gevulde nieuwsbrief:
- Preview van het Fotoboek “Amsterdam by Night”
- Boekpresentatie op 2 december vanaf 19:30 in de Schreierstoren
- Richard Eichhorst kiest afdruk “Papiermolensluis” t.g.v. 4000ste
Facebook fan
- Jeroen van Genuchten kiest afdruk “Onderzeeer” t.g.v. 5000ste
Facebook fan.
- In de Spotlight
- Speciale aanbieding
- Volg @WiWPhotography op Twitter

Preview fotoboek “Amsterdam by Night”
Na veel fotograferen, schrijven en herschrijven
kan ik eindelijk laten zien waar ik de afgelopen
tijd mee bezig ben geweest. Op de website van
Amsterdam by Night is vanaf vandaag een
preview van het fotoboek “Amsterdam by
Night” te bekijken als PDF. Neem een kijkje en
laat horen wat jullie er van vinden.

Voor diegene van jullie die het project via VoordeKunst gesteund hebben
wordt het boek vanaf begin december thuis bezorgd. Heb je als donateur
nog niet doorgegeven hoe je in het boek vermeld wil worden, doe dit dan
alsnog voor 17 oktober.
Ieder ander wil ik natuurlijk van harte uitnodigen om het boek te
bestellen. Omdat “Amsterdam by Night” in eigen beheer wordt
uitgegeven ben ik volledig afhankelijk van jullie mond-tot-mond reclame.
Zegt het dus voort aan familie en vrienden en deel het nieuws via
Facebook en Twitter.

Boekpresentatie “Amsterdam by Night”
Op 2 december zal tegen 20:00 het fotoboek
“Amsterdam by Night” gepresenteerd worden in
de Schreierstoren. Deze historische locatie biedt
de perfecte atmosfeer voor “Amsterdam by
Night”. Naast de boekpresentatie zal er ook een
kleine expositie te zien zijn. Toegang is natuurlijk
gratis, maar om een inschatting te maken van
het aantal bezoekers hoor ik graag of jullie
komen.

Richard Eichhorst kiest “Papiermolensluis” t.g.v. 4000ste Facebook fan
Met veel plezier heb ik Richard
blij mogen maken met een afdruk
op DiBond ter waarde van 250,-.
Als lid van deze nieuwsbrief deed
hij mee aan de verloting ter
gelegenheid van de 4000ste fan
van de Facebook pagina. De
gelukkige winnaar koos voor een
afdruk van de Papiermolensluis
met uitzicht over de brouwersgracht. Richard, bedankt en ik hoop dat de
afdruk een mooi plaatsje gekregen heeft!

Jeroen van Genuchten kiest “Onderzeeboot” t.g.v. 5000ste Facebook fan
Net als Richard heb ik Jeroen blij
mogen maken met een afdruk
van Amsterdam by Night op
DiBond ter waarde van 250,-.
Als lid van deze nieuwsbrief
deed hij mee aan de verloting
ter gelegenheid van de 5000ste
fan van de Facebook pagina. Hij
koos voor de Onderzeeboot bij
de NDSM-werf. Jeroen, bedankt en veel plezier met deze afdruk!

De afgelopen periode in de Spotlight
Elke zondag (maar helaas de laatste tijd iets minder regelmatig) wordt een
stukje Amsterdam op de website www.amsterdambynight.net in de
Spotlight gezet. De afgelopen periode zagen we een gevarieerde reeks
onderwerpen voorbij komen. Onder andere de Jordaan, de Portugese
Synagoge en het Amsterdam Light Festival kwamen de laatste weken
voorbij. Bezoek www.amsterdambynight.net en neem een kijkje in de
geschiedenis van Amsterdam.

Speciale Aanbieding
Amsterdam by Night draagt de trouwe fans een warm hart toe. Als lid van
de nieuwsbrief krijg je daarom 15% korting op alle afdrukken via
www.amsterdambynight.net. Vermeldt bij de bestelling dat je lid bent van
de nieuwsbrief.

Volg Amsterdam by Night op Twitter via @WiWPhotography
Sinds deze week is WiW Photography te vinden op Twitter. Volg
@WiWPhotography voor jouw dosis (nacht)fotografie. Natuurlijk zal
nachtelijk Amsterdam hier regelmatig voorbij komen.
http://twitter.com/WiWPhotography

Hiermee zijn we aan het einde van deze nieuwsbrief gekomen. Neem een
kijkje op www.amsterdambynight.net en deel “Amsterdam by Night” ook
met anderen. Ik wens jullie de komende tijd weer veel plezier met de
fotos van nachtelijk Amsterdam.
Hartelijk bedankt voor jullie steun!
Groetjes,
Wino
www.amsterdambynight.net
www.wiwphotography.net
--- English version below ---

Dear fan of Amsterdam by Night,
First of all I would like to welcome all the new subscribers to the
Amsterdam by Night Newsletter. It has been quiet lately, so today a very
well filled Newsletter:
- Preview of the Photobook “Amsterdam by Night”
- Bookpresentation on 2 December from 19:30 in the Schreierstoren
- Richard Eichhorst choses “Papiermolensluis” to celebrate the 4000ste
Facebook fan
- Jeroen van Genuchten choses “Onderzeeer” to celebrate the 5000ste
Facebook fan
- In the Spotlight
- Special offer
- Follow @WiWPhotography on Twitter

Preview photobook “Amsterdam by Night”
After many hours of photographing, writing and
rewriting I can finally show what I’ve been
working on for the last couple of months. As
from today, a preview of the photobook
“Amsterdam by Night” is available as PDF on the
website of Amsterdam by Night. Be sure to
check it out and let me know what you think.
For those of you who supported the project via VoordeKunst, the book
will be delivered at the beginning of December. If you donated, please let

me know before the 17th of October how you would like to be mentioned
if you didn’t do that yet.
All the others are of course invited to pre-order the book. Since
“Amsterdam by Night” is published independently, I depend on you for
the word-of-mouth promotion. Please attend family and friends about the
book and share the news via Facebook and Twitter.

Bookpresentation “Amsterdam by Night”
On the 2nd of December at 20:00 I will present
the photobook “Amsterdam by Night” in the
Schreierstoren. This historic location offers the
perfect atmosphere to enjoy “Amsterdam by
Night”. Besides the bookpresentation there will
also be a small exhibition. Entrance is of course
for free, but to get an estimation I would like to
hear if you will be coming.

Richard Eichhorst choses “Papiermolensluis” for 4000ste Facebook fan
I was happy to give Richard a
print on DiBond worth 250,-. As
subscriber of this Newsletter he
had a chance to win a print to
celebrate the 4000th fan of the
Facebook page. The happy winner
chose this print of the
Papiermolensluis with a view over
Brouwersgracht. Richard, thanks
for your support and I hope you found a nice spot for the print!

Jeroen van Genuchten choses “Onderzeeboot” for 5000ste Facebook fan
Just like Richard, I could surprise
Jeroen with a print of
Amsterdam by Night on DiBond
worth 250,-. As subscriber of
this Newsletter he had a chance
to win a print to celebrate the
4000th fan of the Facebook
page. He chose for the
Onderzeeboot (submarine) at
the NDSM-wharf. Jeroen, many thanks and enjoy the print!

Lately in the Spotlight
Every Sunday (but lately a bit less regular) a part of Amsterdam is put in
the Spotlight on the website www.amsterdambynight.net. The last couple
of weeks we saw a broad range of subjects with the Jordaan, the
Portugese Synagoge and the Amsterdam Light Festival. Visit
www.amsterdambynight.net and take a look in the history of Amsterdam.

Special Offer
Amsterdam by Night cares about its fans. As a member of the newsletter
you will therefore receive 15% discount on all prints ordered via
www.amsterdambynight.net. Please mention in your order that you are a
member of the newsletter.

Follow Amsterdam by Night on Twitter via @WiWPhotography
Since this week, WiW Photography can also be found on Twitter. Follow
@WiWPhotography for your dose of (night)photography. Of course,
Amsterdam by Night we be featured regularly.
http://twitter.com/WiWPhotography

Hereby we arrive at the end of this newsletter. Be sure to check out the
preview of the photobook on www.amsterdambynight.net and share
“Amsterdam by Night” with others. Of course I also wish you a lot of fun
with the coming photos of nightly Amsterdam.
Many thanks for your support!
With kind regards,
Wino
www.amsterdambynight.net
www.wiwphotography.net

