
 

 
 
 
       
    Aanschafinformaties week 25, 2017 
 
 
Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• In Poppy & Claude van Laurie Frankel wil een 
jongetje als peuter al een meisje zijn, wat veel vragen 
oproept en soms leidt tot nare confrontaties. De 
Amerikaanse auteur van deze mooie, indringende, 
vaak ontroerende roman is zelf moeder van een 
transgender kind.  
• De grote kans van Edsel Bronfman van Daniel 
Wallace is een romantische komedie over een 
verlegen kantoorbediende die uit zijn comfortzone 
stapt en op zoek gaat naar een vrouw. De auteur 
schreef dit verhaal volgens het boekje van de 
romantische roman, maar gelukkig zitten er ook wat 
scherpe randjes aan. 
• Een modehuis in Barcelona van Nuria Pradas 
vertelt de geschiedenis van het nog steeds bekende 
modehuis Santa Eulalia in de eerste helft van de 
twintigste eeuw tegen de achtergrond van de crisis, 
de Spaanse Burgeroorlog en het fascisme. Een 
boeiend verhaal over een turbulente periode met 
levensechte personages.  
 
Non-fictie volwassenen  
• Pelgrimsroutes in Scandinavië winnen aan 
populariteit. Het St. Olavspad loopt van de Zweedse 
oostkust naar Trondheim in Noorwegen. De gids 
St. Olavspad : S:t Olavsleden Zweden : van Selånger 
naar Trondheim van Ria Warmerdam bevat alle 
informatie voor het plannen en bewandelen van deze 
prachtige tocht. 
• Kinderen van zwarte bevrijders van Mieke Kirkels 
vertelt de geschiedenis van de kinderen die aan het 
eind van de Tweede Wereldoorlog in Limburg zijn 
verwekt door zwarte militairen uit het Amerikaanse 
leger. Het boek geeft een goed beeld van de 
problemen waarmee zij door hun afkomst en kleur 
worstelden en van segregatie in de VS. 
 
 

 
Dvd en Blu-ray 
• Het speelfilmdebuut Lion van de Australische 
regisseur Garth Davis is gebaseerd op een waar 
verhaal, zoals verteld in het boek Mijn lange weg 
naar huis van Saroo Brierley. In 1986 woont de 
5-jarige Saroo in een dorpje in Noord-India. Wanneer 
hij met zijn oudere broer op het station op zoek is 
naar werk valt hij in een treincoupé in slaap en kan er 
pas dagen later weer uit, in Calcutta. Hij spreekt de 
taal niet en zwerft over straat, totdat hij in een 
weeshuis belandt en geadopteerd wordt door een 
echtpaar in Tasmanië. Twintig jaar later gaat hij op 
zoek naar zijn biologische familie. Dev Patel is de 
oudere Saroo, Nicole Kidman en David Wenham zijn 
ouders, Roony Mara zijn vriendin. Genomineerd voor 
zes Oscars en vier Golden Globes.  
• Super wings is een Zuid-Koreaanse animatieserie 
voor jonge kinderen over het kleine rode vliegtuigje 
Jett dat pakjes bezorgt bij kinderen in de hele wereld. 
Hij is vriendelijk en behulpzaam en helpt de kinderen 
bij allerlei problemen. Zo maakt hij kennis met de 
gebruiken in de plaatsen waar hij is: de Himalaya, 
Peking, Venetië, Engeland, Hawaii. Als het probleem 
te groot is, roept Jett de hulp in van zijn vrienden bij 
het Super Wings Team: verschillende vliegtuigen met 
speciale krachten. Alle vliegtuigen kunnen 
transformeren in robots.  
• Dr. Proktors teletijdtobbe is de tweede jeugdfilm 
van de Noorse regisseur Arild Fröhlich naar een boek 
van Jo Nesbø. De uitvinder Dr. Proktor stuurt zijn 
buurkinderen Bulle en Lisa een ansichtkaart uit 
Parijs. De kaart is moeilijk te lezen, maar ze be-
grijpen dat hij in gevaar is. De dokter is teruggereisd 
in de tijd om te voorkomen dat zijn geliefde Juliette 
gaat trouwen met de vervelende Claude Cliché, maar 
nu zit hij vast in het verleden. Een film met veel 
humor, spanning en avontuur.  
 



 



 
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 
 
Hoofdwoorden 
 
2013-50-0234 Luiten, Marieke. Vleugelslag. 
2014-19-2565  Het hoofdwoord wordt:  
ppn 370517660 Meijeren, Marieke van.  
 
Trefwoorden 
 
2011-02-0295  Rijn, Frank van. In de ban  
ppn 331366819 van Stempelstan, met het 

trefwoord: Centraal-Azië; 
reisbeschrijvingen. 
Het trefwoord wordt: 
Fietstochten; Centraal-Azië; 
reisbeschrijvingen.  

 
PIM 
 
2016-47-4748  Red Hawk. Zelfobservatie,  
ppn 40806076X met het PIM-trefwoord: 

Zelfverwerkelijking. Het PIM-
trefwoord wordt: Bewustzijn.  
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