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Beste liefhebbers van Amsterdam by Night, 
 
Tijd voor een nieuwe update over “Amsterdam by Night”. Natuurlijk wil ik 
jullie eerst allemaal bedanken voor jullie interesse in het project! De 
afgelopen tijd heb ik een aantal presentaties gegeven waarbij ik een 
aantal van jullie persoonlijk heb mogen ontmoeten. Het project loopt 
gewoon verder en zijn er weer een aantal ontwikkelingen. Te lezen in 
deze nieuwsbrief: 

- Presentatie in American Book Center Amsterdam 
- Vernieuwde Webshop 
- Terugblik presentaties “Amsterdam by Night” 
- Fotoboek voor Eric t.g.v. 7000ste Facebook fan 
- “Jouw Amsterdam by Night” 
- Speciale aanbiedingen 
- Meer nieuws van WiW Photography 

 
 
Presentatie in American Book Center 
Amsterdam 
 
Op donderdag 28 mei geef ik een presentatie 
over “Amsterdam by Night” in het American 
Book Center, Spui 12 te Amsterdam. Van 19:00 
tot 20:30 zijn jullie van harte welkom, en ik 
hoop jullie dan persoonlijk te spreken. 
 
 



Vernieuwde Webshop 
 
De Webshop van “Amsterdam by 
Night” is volledig vernieuwd, en 
het is vanaf nu mogelijk om per 
creditcard of Paypal te bestellen. 
Daarnaast is het aanbod gestaag 
uitgebreid en zijn er ondertussen 
meer dan 70 fotos van nachtelijk 
Amsterdam beschikbaar.  
Het assortiment is ook verder 

uitgebreid, en naast luxe foto afdrukken en wanddecoraties zijn er nu ook 
posters verkrijgbaar. Daarnaast zijn ook het fotoboek en de 
ansichtkaarten te bestellen via de Webshop.  
Voor de lezers van deze nieuwsbrief geldt een 10% korting op het hele 
assortiment. Gebruik daarvoor de kortingscode “150422AbNNB”. 
 
Neem een kijkje op www.amsterdambynight.net  Webshop 
 
 
Terugblik presentaties “Amsterdam by Night” 
 
De afgelopen maanden heb ik twee boekpresentaties en twee lezingen 
over “Amsterdam by Night” gegeven. Tijdens deze presentaties werd aan 
de hand van de fotos van nachtelijk Amsterdam in gegaan op de rijke 
geschiedenis van de stad. 
Ik wil bij deze alle aanwezigen nog eens bedanken voor de leuke reacties 
en vragen. Daarnaast ook een woord van dank aan de Schreierstoren, 
Cafe Hazen-Wijnen, Koffieschenkerij de Oude Kerk en het Wielderhoes 
voor de hulp ter plekke. 
Door middel van deze nieuwsbrief wil ik jullie in de toekomst beter op de 
hoogte houden van nieuwe lezingen. 
 
Natuurlijk ben ik ook beschikbaar voor het geven van lezingen op een 
door u georganiseerde gelegenheid. In overleg kan gekeken worden naar 
de mogelijkheden en de invulling. Neem gerust contact op via 
info@amsterdambynight.net. 
 

http://www.amsterdambynight.net/


 
Fotoboek voor Eric t.g.v. 7000ste Facebook fan 
 
Het aantal fans van Amsterdam by Night neemt gestaag toe, en enige tijd 
geleden zijn we de grens van 7000 gepasseerd. Ter gelegenheid van dit 
heugelijke feit heeft Eric een exemplaar van het fotoboek “Amsterdam by 
Night” ontvangen. Heel veel plezier met het boek! 
Ondertussen zijn we alweer hard op weg naar de 8000 en ter zijner tijd 
wordt er onder de leden van de nieuwsbrief weer een boek verloot. Wil je 
kans maken? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief en nodig je vrienden uit 
om Amsterdam by Night op facebook te volgen. 
 
www.facebook.com/amsterdambynight.net 
 
 
“Jouw Amsterdam by Night” 
 
Ik ontvang met enige regelmaat fotos van fans, en onder de naam “Jouw 
Amsterdam by Night” probeer ik elke vrijdag een van de ingezonden fotos 
op de website en facebook plaatsen. Helaas lukt het nog niet om elke 
week te vullen, dus mocht je jouw fotos van nachtelijk Amsterdam willen 
delen dan kijk ik er naar uit. Insturen kan door ze te plaatsen op de 
Facebook pagina (www.facebook.com/amsterdambynight.net), of te 
sturen naar info@amsterdambynight.net. 
 
 
Speciale Aanbieding 
 
Amsterdam by Night draagt de trouwe fans een warm hart toe. Als lid van 
de nieuwsbrief krijg je daarom 10% korting op alle afdrukken via 
www.amsterdambynight.net. Maak bij het bestellen gebruik van de 
actuele kortingscode “150422AbNNB” 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/amsterdambynight.net
http://www.facebook.com/amsterdambynight.net
http://www.amsterdambynight.net/


Meer nieuws van WiW Photography 
 
Volg WiW Photography op Facebook 
voor een verrassende kijk op de 
wereld: 
www.facebook.com/wiwphotography 
 
De afgelopen tijd ben ik bezig met het 
uitwerken van een nieuw fotoproject: 
Swiss Landscapes. Het project is te volgen via de Facebook pagina: 
www.facebook.com/swisslandscapes 
WiW Photography is ook te vinden op Twitter. Volg @WiWPhotography 
voor jouw dosis (nacht)fotografie. Natuurlijk zal nachtelijk Amsterdam 
hier regelmatig voorbij komen. 
http://twitter.com/WiWPhotography 
 
Natuurlijk is WiW Photography er ook voor al je overige fotografische 
behoeften. Neem een kijkje op de website en laat je verrassen in de 
Webshop: www.wiwphotography.net  Webshop 
 
 
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 fans of Amsterdam by Night, 
 
It is time for a new update about “Amsterdam by Night”. Of course I first 
want to thank you all for your interest in this project! The last couple of 
months I have given several presentations during which I had the 
opportunity to meet some of you in person. The project is still ongoing 
and hereby I would like to share the latest news. In this newsletter: 

- Presentation in American Book Center Amsterdam 
- Makeover Webshop 
- Review presentations “Amsterdam by Night” 
- Photobook for Eric to celebrate 7000th Facebook fan 
- “Your Amsterdam by Night” 
- Special offers 
- More news of WiW Photography 

 
 
 
Presentation in the American Book Center 
Amsterdam 
 
On Thursday 28th of May I will give a 
presentation about “Amsterdam by Night” in 
the American Book Center, Spui 12 in 
Amsterdam. From 19:00 till 20:30 you are 
cordially invited and I am looking forward to 
meet you in person. 
 
 



 
Makeover Webshop 
 

The Webshop of “Amsterdam by 
Night” underwent a complete 
makeover, and from now on it is 
possible to order via creditcard or 
Paypal. In addition, the number of 
available photographs of nightly 
Amsterdam has increased to more 
than 70. 
The types of available prints have 

also been extended: besides luxury prints and wall decoration you can 
now also order posters. Of course you can still order the photobook and 
postcards via the Webshop. 
The readers of this newsletter receive a 10% discount on all orders. To 
apply for this discount fill in the following code during the completion of 
the order: “150422AbNNB”. 
 
Be sure to take a look at www.amsterdambynight.net  Webshop 
 
 
Review presentations “Amsterdam by Night” 
 
During the last couple of months I have given two book presentations and 
two lectures about “Amsterdam by Night”. These presentations provided 
an overview of the rich history of the city, illustrated by the photographs 
of nightly Amsterdam. 
Hereby I want to thank all the people who joined for their enthusiasm and 
questions. Also a word of thank to the Schreierstoren, Café Hazen-Wijnen, 
Koffieschenkerij de Oude Kerk and the Wielderhoes for their support. 
Via this newsletter I will keep you updated on future presentations and 
lectures. Be sure to join at the American Book Store on the 28th of May! 
 
Of course I am also available to give lectures on an event organized by 
you. Together we can decide on the possibilities and the content of the 
presentation. If you are interested, feel free to contact me via 
info@amsterdambynight.net. 

http://www.amsterdambynight.net/
mailto:info@amsterdambynight.net


 
 
 
 
 
Photobook for Eric to celebrate the 7000th Facebook fan 
 
The number of followers of Amsterdam by Night is steadily increasing, 
and a while ago we passed the 7000. In order to celebrate, Eric received a 
copy of the photobook “Amsterdam by Night”. Enjoy the read! 
In the meantime we are approaching the 8000 and when we reach this 
number a new book will be given away to a subscriber of the newsletter. 
Do you want to win the photobook? Subscribe to the newsletter and 
invite your friends to follow Amsterdam by Night on facebook. 
 
www.facebook.com/amsterdambynight.net 
 
 
“Your Amsterdam by Night” 
 
Once in a while I receive photos from fans, and under the name “Your 
Amsterdam by Night” I want to share these photographs on Fridays via 
the website and Facebook page. Unfortunately I don’t receive enough 
content for a weekly post, so if you want to share your photos of nightly 
Amsterdam I am looking forward. You can participate by placing your 
photos on the Amsterdam by Night Facebook page 
(www.facebook.com/amsterdambynight.net), or send them to 
info@amsterdambynight.net. 
 
 
Special Offer 
 
Amsterdam by Night cares about its fans. As a member of the newsletter 
you will therefore receive 10% discount on all prints ordered via 
www.amsterdambynight.net. Please use the following discount code 
when completing your order: “150422AbNNB” 
 

http://www.facebook.com/amsterdambynight.net
http://www.facebook.com/amsterdambynight.net
http://www.amsterdambynight.net/


 
More news about WiW Photography 
 
Follow WiW Photography via 
Facebook for a refreshing view on the 
world: 
www.facebook.com/wiwphotography 
 
Lately I have been working on a new 
photography project: Swiss Landscapes. The project can be followed via 
its dedicated Facebook page: 
www.facebook.com/swisslandscapes 
 
WiW Photography is also present on Twitter. Follow @WiWPhotography 
for your dose of (night)photography. Of course there will be plenty of 
nightly Amsterdam to enjoy too. 
http://twitter.com/WiWPhotography 
 
Of course WiW Photography is also available for all your other 
photographic needs. Have a look at the website and browse around 
through the Webshop: www.wiwphotography.net  Webshop 
 
 
Hereby we arrive at the end of this newsletter. Be sure to check out the 
preview of the photobook on www.amsterdambynight.net  Photobook, 
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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