
Beste John,
 

 

We hebben in 2017 meer dan 100 tolk-, vertaal- en communicatieprojecten met

succes afgerond. Het jaar 2018 is ook al weer goed begonnen met de goed

scorende TV serie "Door het hart van China" waar wij de vertaling en

ondertiteling voor mochten verzorgen. 
 

 

Ook voor jou hoop ik dit jaar weer aan de slag te mogen gaan! 
 

 

Ik wens jou en je familie een heel gelukkig en gezond Chinees Nieuwjaar!
 

 

Hartelijke groet,
 

 
Annie Zheng Yi
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Na het succes van de eerste TV serie "Langs de oevers van de Yangtze" van

Ruben Terlou en Maaik Krijgsman heb ik  ook de vertaling en ondertiteling

verzorgd voor "Door het hart van China". Het was een mooi project om aan te

werken vooral omdat er veel verschillende Chinese dialecten werden gesproken.

Op deze webpagina van de VPRO  tref je een overzicht van de afleveringen die

er nog aan komen. Veel kijkplezier!

Armando & meesterwerken uit de Qing-Dynastie
 Vertaling van Qing gedichten door Ming Translations

 

  

Ming Translations verzorgde de vertaling van de Chinese gedichten naar het

Nederlands. De meesterwerken zijn voor de eerste keer buiten China te zien!
 

MADE IN CHINA onderscheidt zich door de focus op klassieke Chinese

schilderkunst, kalligrafie en een zeer diverse selectie exportkunst. Armando is

ook vertegenwoordigd in de tentoonstelling. Zijn werk blijkt veel overeenkomsten
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te hebben met Chinese kunst uit de achttiende eeuw. Deze tentoonstelling is

nog te bezichtigen tot 18 maart. Het is zeer de moeite waard!

Op weg naar Beijing voor Chinees Nieuwjaar... 
  

 

Het Chinese Nieuwjaar is een echt familiefeest. En dus zie ik er enorm naar uit

om tijdens dit unieke feest weer naar mijn ouders in Beijing te gaan. Lekker eten

met Pa en Ma en andere familieleden en natuurlijk ook vrienden en

zakenrelaties bezoeken. Ik heb er zin in!
 

 

En maak je geen zorgen, mijn PC neem ik mee dus je kunt altijd bij me terecht

voor een vertaal-, tolk-, of  communicatieproject. Ons team staat altijd voor jou

klaar!
 

 

Gelukkig nieuwjaar en een hartelijk groet, 
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 Annie Zheng Yi

NEEM
 CONTACT OP

MET ONS

OP ZOEK NAAR
EEN CHINESE

TOLK?

OP ZOEK NAAR
EEN CHINESE
VERTALING?

Voor de meest effectieve Chinese communicatie

Vertalen | Tolken | Communicatie

T: +31-30-6573308
  

E-mail niet goed weergegeven? Bekijk de online versie .
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? U kunt zich hier uitschrijven.
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