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Beste liefhebbers van Amsterdam by Night, 
 
Bij deze wil ik eerst de nieuwe leden van de nieuwsbrief hartelijk 
verwelkomen. Sinds de vorige nieuwsbrief is er weer een hoop nieuws te 
melden. Deze nieuwsbrief bevat: 

- Fotoboek “Amsterdam by Night” naar de drukker 
- Voorwoord Fotoboek door burgemeester Eberhard van der Laan 
- Boekpresentatie op 2 december vanaf 19:30 in de Schreierstoren 
- Primeur: Interview op Amsterdam Centraal 
- Marianne John kiest afdruk “Sint Nicolaasbasiliek” t.g.v. 6000ste 

Facebook fan 
- Nieuwe rubriek “Jouw Amsterdam by Night” 
- Speciale aanbieding 
- Volg @WiWPhotography op Twitter 

 
 
Fotoboek “Amsterdam by Night” naar de 
drukker. 
 
Het is een erg drukke maand geworden, maar 
uiteindelijke zijn alle deadlines gehaald en is het 
fotoboek vorige week naar de drukker gegaan. 
Een last-minute fotosessie, uitgerekend tijdens 
de museumnacht, heeft nog een aantal mooie 
plaatjes opgeleverd die het boek op de valreep 
hebben gehaald. 
 



Op 29 november kan ik de boeken ophalen waarna ze direct verzonden 
zullen worden. In Amsterdam ga ik proberen om ze zelf te bezorgen, en 
iedereen die het persoonlijk in ontvangst wil nemen is van harte 
uitgenodigd voor de boekpresentatie op 2 december in de Schreierstoren 
(lees hieronder meer). 
 
Omdat “Amsterdam by Night” in eigen beheer wordt uitgegeven zal het 
maar in een beperkte oplage verkrijgbaar zijn. Voor de reclame ben ik 
daarnaast grotendeels afhankelijk van jullie mond-tot-mond reclame. Zegt 
het dus voort aan familie en vrienden en deel het nieuws via Facebook en 
Twitter. Het boek kan sinds kort bekeken en gereserveerd worden op 
www.amsterdambynight.net  Fotoboek. 
 
 
Voorwoord door burgemeester Eberhard van der Laan 
 
Niemand minder dan burgemeester Eberhard van de Laan van 
Amsterdam heeft het voorwoord voor het fotoboek geschreven. Ik ben 
ontzettend blij met zijn mooie woorden. 
 
- "De uiterlijke schoonheid van onze stad is prachtig in beeld gebracht". 
- “Amsterdam by Night biedt een nadere kennismaking met de stad, zowel 
voor nieuwkomers als rasechte Amsterdammers.” 
 
 
Boekpresentatie “Amsterdam by Night” 

 
Op 2 december zal vanaf 19:30 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. 

 

http://www.amsterdambynight.net/


 
Primeur: Interview op Amsterdam Centraal 
 
Afgelopen week liep ik boekwinkel Minerva binnen en het enthousiaste 
gesprek met de eigenaars liep al snel uit in het eerste interview over 
“Amsterdam by Night”. Vanaf vandaag is het te lezen op Amsterdam 
Centraal. 
http://www.amsterdamcentraal.nl/archief/2014/11/15/fotoboek-amsterdam-by-night  
Een grote bedankt aan Tomas Dulfer voor zijn enthousiasme, het werkt 
zeer aanstekelijk! 
 
 
Marianne John kiest “Sint Nicolaasbasiliek ” t.g.v. 6000ste Facebook fan 
 
Afgelopen week heb ik Marianne 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 6000ste fan van de 
Facebook pagina. Zij koos voor deze foto van de 
Sint Nicolaasbasiliek die tijdens de 
boekpresentatie uitgereikt zal worden. 
Marianne, bedankt en veel plezier met deze 
afdruk!  
 
 
 
Nieuwe rubriek “Jouw Amsterdam by Night” 
 
Ik ontvang regelmatig fotos van fans, en vanaf nu wil ik onder de naam 
“Jouw Amsterdam by Night” elke vrijdag een van de ingezonden fotos op 
de website en facebook plaatsen. Insturen kan door ze te plaatsen op de 
Facebook pagina (www.facebook.com/amsterdambynight.net), of te 
sturen naar info@amsterdambynight.net. 
 
 
 
 

http://www.amsterdamcentraal.nl/archief/2014/11/15/fotoboek-amsterdam-by-night
http://www.facebook.com/amsterdambynight.net


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 kort 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 
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Dear fan of Amsterdam by Night, 
 
First of all I would like to welcome all the new subscribers to the 
Amsterdam by Night Newsletter. A lot has happened since the previous 
newsletter, so in this edition you will find: 

- Photobook “Amsterdam by Night” went to the press 
- Preface photobook by mayor Eberhard van der Laan 
- Bookpresentation on 2 December from 19:30 in the Schreierstoren 
- Interview by Amsterdam Centraal 
- Marianne John choses “Saint Nicholas Basilica” to celebrate the 

6000ste Facebook fan 
- New: “Your Amsterdam by Night” 
- Special offer 
- Follow @WiWPhotography on Twitter 

 
 
Photobook “Amsterdam by Night” went to be 
pressed 
 
It has been a very busy month, but in the end all 
the deadlines have been made and the book 
went to be pressed last week. A last-minute 
photo session, of all nights it had to be 
museumnacht, resulted in several nice shots 
that managed to be included in the photobook 
at the final moment. 
 
On the 29th of November I can pick up the photobook after which the 
pre-orders will be sent by mail. In Amsterdam I will try to deliver them by 



myself, and those of you who want to receive it in person are welcome to 
join the book presentation on the 2nd of December in the Schreierstoren 
(read more below). 
 
Since “Amsterdam by Night” is self-published, it will only be available in a 
limited amount. For the promotion I’m also depending on your word-of-
mouth. Please tell it to friends and colleagues and share the news via 
Facebook and Twitter. The book can be viewed and pre-ordered via 
www.amsterdambynight.net  Photobook 
 
 
Preface by mayor Eberhard van der Laan 
 
I’m happy to announce that mayor Eberhard van der Laan wrote the 
preface to the photobook. I’m very grateful for the nice words he says 
about the project. 
 
- "The elegance of our city is beautifully portrayed".  
- “Amsterdam by Night offers a further acquaintance with the city, both 
for newcomers as well as the original Amsterdammers” 
 
 
Bookpresentation “Amsterdam by Night” 

 
On the 2nd of December at 19:30 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.  
 

 
 
 
 

http://www.amsterdambynight.net/


Interview at Amsterdam Centraal 
 
Last week I entered book shop Minerva and the enthusiastic talk with the 
owners resulted in the first interview about “Amsterdam by Night”. As 
from today it can be read at Amsterdam Centraal (unfortunately it is only 
in Dutch. 
http://www.amsterdamcentraal.nl/archief/2014/11/15/fotoboek-amsterdam-by-night  
A big thanks to Tomas Dulfer for his enthusiasm, it really worked 
inspiring! 
 
 

Marianne John choses “Papiermolensluis” for 6000ste Facebook fan 

 
I was happy to tell Marianne she won a print on 
DiBond worth 250,-. As subscriber of this 
Newsletter he had a chance to win a print to 
celebrate the 6000th fan of the Facebook page. 
The happy winner chose this print of the Saint 
Nicholas Basilica. The print will be handed over 
during the book presentation on the 2nd of 
December. Marianne, thanks for your support 
and I hope you will find a nice spot for the print! 
 

 
 
New:  “Your Amsterdam by Night” 
 
I regularly receive photos from fans, and from now on I would like to place 
them on Fridays as “Your Amsterdam by Night” on the website and 
Facebook page. You can participate by placing your photos on the 
Facebook page (www.facebook.com/amsterdambynight.net), or send 
them to info@amsterdambynight.net. 
 
 
 
 

http://www.amsterdamcentraal.nl/archief/2014/11/15/fotoboek-amsterdam-by-night
http://www.facebook.com/amsterdambynight.net


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 a while, 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 
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