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Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• In Het licht achter de ogen van Tommi Kinnunen 
proberen twee buitenstaanders, de blinde Helena en 
de homoseksuele Tuomas, elk in Helsinki hun plaats 
in de wereld te vinden, maar ze moeten opboksen 
tegen vooroordelen. Mooi uitgediepte psychologische 
portretten van twee mensen die niet in een slacht-
offerrol vervallen. 
• Nadat hij een literaire prijs in ontvangst heeft 
genomen, wordt een schrijver dood aangetroffen in 
het water van de Amstel, wat een politie-inspecteur 
en zijn assistent voor de nodige raadsels stelt. 
Literair auteur Robbert Welagen maakt met 
Nachtwandeling een uitstapje naar het misdaad-
genre. 
  
Non-fictie volwassenen  
• Verticaal tuinieren is een van de groentrends van 
nu. Dat het creëren van groene wanden niet duur 
hoeft te zijn, toont het doe-het-zelfboek Basishand-
boek verticaal tuinieren van Folko Kullmann. Een 
handige gids, ook geschikt voor mensen zonder 
groene vingers en met twee linkerhanden.  
• In het land van de ja-knikkers : verhalen uit de 
polder bevat een selectie uit de reportages die 
journalist Frank Westerman schreef gedurende de 
afgelopen 25 jaar over allerlei Nederlandse locaties 
en ontmoetingen met inwoners. Interessant en 
onderhoudend voor een breed publiek. 
 
Non-fictie jeugd 
• Bibi Dumon Tak heeft met Het heel grote 
vogelboek een 250 jaar oud ornithologisch 
standaardwerk interessant gemaakt voor moderne 
kinderen. Uit de ongeveer tweehonderd vogels in het 
oorspronkelijke werk koos ze er vrij willekeurig dertig.  
Bij de fraai ingekleurde gravures van de vogels 
schreef ze levendige portretten, in de stijl die we 
kennen uit onder meer Dumon Taks ‘Winterdieren’, 
die werd bekroond met een Gouden Griffel. 

 
• In Het cameraboek van John Davis zijn zeventig 
inspirerende ideeën opgenomen om mooie, 
bijzondere en grappige foto's te maken. Want hoe 
maak je nachtopnames of fotografeer je rennende 
dieren? Al met al een vrolijk en toegankelijk boek 
waarmee kinderen kennismaken met de 
mogelijkheden van fotografie. 
 
Luisterboeken 
• Luisterboeken verschijnen vaak alleen als down-
load of stream, maar er zijn ook uitgeverijen die 
luisterboeken uitgeven op cd of mp3-cd, met name 
Querido, Ploegsma en Rubinstein. In deze week 
(a.i.-week 18, 2017) worden er tien aangeboden, 
deels splinternieuwe, deels heruitgaven. Luister naar 
onder meer Adriaan van Dis die zelf In het buiten-
gebied leest, Flip van Duijn met Minoes en Dikkertje 
Dap van Annie M.G. Schmidt en Jan Terlouw met 
Het touwtje uit de brievenbus & Katoren revisited. 
 
Dvd en Blu-ray 
• Hoofdpersoon in het drama Moonlight van Barry 
Jenkins  is Chiron, een Afro-Amerikaanse jongen die 
opgroeit in een arme wijk van Miami. We volgen hem 
als kind, tiener en volwassene terwijl hij worstelt met 
zijn homoseksualiteit, zijn mannelijkheid, zijn drugs-
verslaafde moeder en zijn plaats in de wereld. Geno-
mineerd voor onder meer acht Oscars en zes Golden 
Globes, winnaar van de Oscar voor Beste film. 
• De Amerikaanse documentaire Life, animated van 
Roger Ross Williams gaat over de nu 24-jarige Owen 
Suskind. Als kind van drie stopt Owen met praten en 
wordt vastgesteld dat hij autistisch is. Het enige dat 
hem interesseert, zijn animatiefilms, vooral Disney-
films. Vier jaar later ontdekt zijn vader dat Owen hele 
dialogen uit de films uit zijn hoofd kent en zo leert de 
familie met Owen communiceren. Nu staat hij op het 
punt zijn huis te verlaten om begeleid te gaan wonen. 
Genomineerd voor een Oscar, winnaar van 'Beste 
regie' op Sundance. 
 
 



 
Anderstalige readers 
 
Deze week (a.i.-week 18, 2017) is in het a.i.-pakket 
een extra aanbieding Italiaanstalige readers opge-
nomen. Deze readers, eenvoudige verhalen waarin 
moeilijke woorden worden uitgelegd, oefeningen zijn 
opgenomen en soms luistercd’s bijgevoegd, zijn 
onderverdeeld in zes niveaus. Ze zijn zowel geschikt 
voor in de les als voor zelfstudie. 
In de komende weken worden meer readers aange-
boden maar dan in andere talen: Duits, Frans en 
Engels. Houd dus het pakket ‘Extra aanbieding; 
Speciaal pakket’ goed in de gaten. Heeft u nog 
suggesties voor anderstalige boeken, dan horen we 
het graag. 
 
 
Aanlevering van de a.i.-pakketten in het 
voorjaar van 2017 
 
In verband met de feest- en vrije dagen in het 
voorjaar van 2017 ontvangt u hierbij een overzicht 
met data waarop de a.i.-pakketten volgens schema 
bij de bibliotheken zijn. Inmiddels ontvangt u het 
pakket meestal vroeger door eerdere verzending. 
Daarnaast de data waarop de bestellingen bij 
NBD Biblion binnen moeten zijn. 
 
 pakket bij de bestellingen uiterlijk 
a.i-week bibliotheek bij NBD Biblion 
 
16 DI 11-4 DI 25-4 
17 DI 18-4 DI 2-5 
18 DI 25-4 DI 9-5 
19 DI 2-5  DI 16-5 
20 DI 9-5  DI 23-5 
21 DI 16-5 DI 30-5 
22 DI 23-5 DI 6-6 
23 DI 30-5 DI13-6 
24 DI 6-6 DI 20-6 
 

Gewijzigde release-datum 
 
De verschijningsdatum van: de dvd Don’t think twice, 
bestelnummer 2017-09-4920, a.i.-week 12, 2017 
is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Te zijner tijd wordt 
het opnieuw aangeboden  
Uw bestelling wordt niet in nota gehouden. 
 
De verschijningsdatum van: de dvd We’re going on a 
bear hunt, bestelnummer 2017-09-5268, a.i.-week 
13, 2017 is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Te zijner 
tijd wordt het opnieuw aangeboden.  
Uw bestelling wordt niet in nota gehouden. 
 
De verschijningsdatum van: de dvd Voir du pays, 
bestelnummer 2016-49-5778, a.i.-week 3, 2017 
is uitgesteld naar 27 juni 2017. Te zijner tijd wordt het 
opnieuw aangeboden.  
Uw bestelling wordt niet in nota gehouden. 
 
De verschijningsdatum van: de dvd En amont du 
fleuve, bestelnummer 2017110575, a.i.-week 14, 
2017 is uitgesteld naar 18 augustus 2017. Te zijner 
tijd wordt opnieuw aangeboden.  
Uw bestelling wordt niet in nota gehouden. 



 
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 Catalogus-
onderhoud. 
 
 
Boeken 
 
SISO 
 
2015-25-3814 Schoonheim, Tanneke. De  
ppn 393809447 nieuwe woorden van 2015, 

met het SISO-nummer: 
Nederlands 831. Het SISO-
nummer wordt: Nederlands 
844.6.  

 
PIM 
 
2015-46-5458  Markowetz, Alxander. Leven  
ppn 403867029 zonder smartphonestress, 

met de PIM-categorie: 
14 Computers, De PIM-
categorie wordt: 12 
Communicatie.  

 
Leeftijdsaanduiding 
 
2015-50-3502 Yelena, Black. Dans van  
ppn 401999203 vlammen, fictie jeugd met 

leeftijdsaanduiding c.  
 Wordt fictie jeugd met 

leeftijdsaanduiding d. 
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