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                                                                                                 Aanschafinformaties week 40, 2015

Mediaberichten

Bij dit nummer

Fictie volwassenen 
•   In Het kleine meisje dat een wolk had ingeslikt van 
Romain Puértolas gaat een vrouw uit Parijs tot het 
uiterste om een Marokkaans weesmeisje dat ernstig 
ziek is te adopteren en in Frankrijk te laten 
behandelen. Een mooie, onderhoudende roman met 
een verrassend slot.
•   In Familiealbum zijn vijf korte, tussen 1989 en 
2000 verschenen romans van de Vlaamse schrijver 
Leo Pleysier gebundeld. De romans zijn goed 
afzonderlijk te lezen, maar deze bundeling voegt iets 
toe: de verwijzingen naar de andere personen vallen 
beter op en er ontstaat zo een vollediger beeld.
•   Toen kwamen de wolven van William Giraldi is 
een thriller over wolven, wraakzucht en een 
incestueuze familietragedie. Het verhaal speelt zich 
af in Alaska. Geschreven in een trefzekere, bijna 
ijzige stijl, met een bloedstollend plot en een 
verrassende ontknoping. Eerste Nederlandse 
vertaling van de Amerikaanse auteur.

Non-fictie volwassenen 
•   In Oerend mooie Achterhoek van Jan Colijn 
neemt Normaalzanger Bennie Jolink de lezer mee 
langs de mooiste en ‘Normaalste’ plekken in 'zijn' 
Achterhoek. Voorzien van veel kleurenfoto's en 
aantrekkelijk vormgegeven. Normaal houdt na veertig 
jaar op met hun veldtochten (tournees).
•   Kees Opmeer tekent in Man met een missie op 
hoe Srebrenica het leven van schooldirecteur Philip 
Messak veranderde. Messak was tijdens de val van 
Srebrenica in 1995 pelotonscommandant bij 
Dutchbat III. De gebeurtenissen daar en de nasleep 
hebben diepe littekens achtergelaten. Maar het heeft 
hem ook geleerd echt te leven.
•   Beachvolleybal groeit sterk in populariteit in 
Nederland. In het mooi vormgegeven In de ban van 
beachvolleybal : hoe deze snelgroeiende sport 
Nederland veroverde wordt ingegaan op onder meer 
de opkomst van deze sport en op het in 2015 
georganiseerde wereldkampioenschap in Nederland. 

Dvd en Blu-ray
•   Mad Max: fury road is de vierde film in de serie 
'Mad Max' en werd opnieuw geregisseerd door de 
Australische regisseur George Miller. De eerste Mad 
Max-film betekende in 1979 de internationale 
doorbraak voor acteur Mel Gibson, die nu echter 
vervangen is door de Britse acteur Tom Hardy. Het 
verhaal speelt in de nabije toekomst in een door een 
kernoorlog verwoest Australië, waar brandstof en 
water schaars zijn. Alle recensenten geven 4 of 5 
sterren. Eric le Duc (Telegraaf 13-5-'15) noemt het 
‘een rockopera van zand, bloed en staal'. 

Gewijzigde release-datum

A-Film, een van de grootste filmdistributeurs in de 
Benelux, heeft uitstel van betaling aangevraagd
Een aantal titels die A-Film in september en oktober 
op dvd en blu-ray zou uitbrengen, wordt vooralsnog 
niet geleverd. Het gaat om de volgende titels die 
reeds zijn aangeboden in de aanschafinformatie:

Kidnep (a.i.-week 33, 2015)-
It follows (a.i.-week 34, 2015)-
Lilyhammer seizoen 1 en 2 (a.i.-week 35, 2015)-
De surprise (a.i.-week 35, 2015)-
Phoenix (a.i.-week 30, 2015) en-
Kidnapping Freddy Heineken (a.i.-week 39, 2015). -

Tot nadere berichten houden wij uw bestelling in 
nota.
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Bibliografische berichten

Onderstaande titelbeschrijvingen komen opnieuw in 
de elektronische bestanden. Wijzigingen hebben 
betrekking op de laatste tien jaar voor wat betreft 
boeken en de laatste vijf jaar voor wat betreft  
audiovisuele en interactieve media. Betreft een 
wijziging in PIM-categorie, -trefwoord, SISO-nummer 
of trefwoord meer dan tien titels, dan wordt deze 
alleen opgenomen in het abonnement 
Catalogusonderhoud.

Boeken

Trefwoorden

2009-31-2750               Adversiting now. Tv 
ppn 27534097X            commercials, met het 

trefwoord: Reclamefilms; 
2006-2010; Afbeeldingen. 
Het trefwoord wordt: 
Televisiereclame; 2006-2010; 
afbeeldingen. 

SISO

2015-11-1207               Baumann, Sophie. Mijn 
ppn 395425611             eerste gereedschapskist, non-

fictie jeugd met SISO-
aanduiding: J 655.1. Wordt 
non-fictie jeugd met SISO-
nummer: AJ 655.1.

PIM

2010-10-2106               Derksen, Deedee. Thee met 
ppn 325814082             de Taliban, met de PIM-

categorie: 20 Geschiedenis 
en het PIM-trefwoord: 
Taliban. De PIM-categorie 
wordt: 10 Mens en 
Maatschappij. Het PIM-
trefwoord wordt: Terrorisme. 

2007-11-0-170              Rashid, Ahmed. Taliban, met 
ppn 297889303             de PIM-categorie: 20 

Geschiedenis en het PIM-
trefwoord: Taliban. De PIM-
categorie wordt: 10 Mens en 
Maatschappij. Het PIM-
trefwoord wordt: Terrorisme. 

2009-31-2750               Adversiting now. Tv 
ppn 27534097X            commercials, met het PIM-

trefwoord: Reclamefilms. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Reclame. 

2014-48-4370               Möllers, Bea. Moestuin, met 
ppn 38400525X            het PIM-trefwoord: 

Groenteteelt. Het PIM-
trefwoord wordt: Moestuinen. 

2008-16-0-181              Boni, Valerio. Vespa, met het 
ppn 307466116             PIM-trefwoord: Vespa. 

Het PIM-trefwoord wordt: 
Scooters. 

AVM

PIM

2012-38-1544               The elegant universe, met 
ppn 346068452             het PIM-trefwoord: 

Snaartheorie. Het PIM-
trefwoord wordt: 
Natuurkunde. 
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