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Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• In Het beste van Adam Sharp van Graeme 
Simsion wordt de sleur die Adam Sharp ervaart in 
zijn leven verbroken als hij wordt uitgenodigd door 
zijn Grote Liefde uit zijn verleden. De auteur werd 
wereldberoemd met zijn romans Het Rosie project en 
het vervolg Het Rosie effect en weet met dit nieuwe 
boek opnieuw te verrassen. 
• Vier variaties voor cello bevat vier verhalen van 
vier verschillende auteurs (Jan Brokken, Marente de 
Moor, Ilja Leonard Pfeijffer en Annelies Verbeke). De 
cello speelt de hoofdrol in deze verhalen die ook een 
eerbetoon aan dit instrument zijn. Een bijzondere 
uitgave met indringende verhalen.  
• Een jaar na Alles is begonnen, dat verscheen bij 
zijn vijftigjarig schrijversjubileum, komt Koos van 
Zomeren met Alptraum : (Stanley's laatste gems), 
een ‘memoir’ over Stanley, zijn dertienjarige border-
terriër die in 2014 de dood vond na een val in een 
bergkloof in de Alpen. 
 
Non-fictie volwassenen  
• In Verhalen van de brandweer beschrijft Mariëtte 
Middelbeek de belevenissen van brandweermede-
werkers bij verschillende acties, van grote branden 
en verkeersongelukken tot het helpen van dieren in 
nood. Een boeiend boek voor lezers die houden van 
waargebeurde verhalen over grote en kleine rampen. 
• Veel ouders weten dat de naar school meege-
brachte boterhammen vaak in de vuilnisbak 
verdwijnen en worden vervangen door snoep of 
snacks. De recepten in Easy peasy lunchbox van 
Claire van den Heuvel en Vera van Haren trachten 
een gezond en trendy alternatief te bieden dat wel 
opgegeten wordt. 
 
Dvd en Blu-ray 
• A royal night out is een komedie van Julian 
Jarrold. De prinsessen Elizabeth en haar jongere zus 
Margaret hebben tijdens de oorlogsjaren opgesloten 
gezeten in het paleis en weten nu toestemming te 
krijgen van hun vader, koning George VI, om deel te 
nemen aan de feestelijkheden voor Victory in Europe 
Day, 8 mei 1945. Incognito beleven beide een 
onvergetelijke nacht in Londen, geholpen door een 
marine-officier en een vliegenier. In de hoofdrollen  

 
Sarah Gadon, Bel Powl, Emily Watson, Jack Reynor 
en Rupert Everett. Het verhaal is een heel vrije 
interpretatie van ware gebeurtenissen.  
• De Zweeds-Nederlandse jeugdfilm Siv gaat 
logeren van Catti Edfeldt is gebaseerd op het 
prentenboek van Pija Lindenbaum. Siv, een beetje 
verlegen meisje van zeven sluit vriendschap met 
haar nieuwe klasgenootje, de doortastende Cerisia 
en gaat bij haar logeren. Wanneer Siv midden in de 
nacht wakker wordt, beleeft ze een wonderlijk 
avontuur, geholpen door twee pratende dassen die 
erg lijken op haar knuffels. Nederlandse acteurs zijn 
Barry Atsma en Annemarie Prins. De film werd op het 
Internationaal Filmfestival van Berlijn genomineerd 
voor de kristallen beer voor Generation Kplus - Best 
Film.  
• Alex & Eve is een romantische komedie van de 
ervaren Australische regisseur Peter Andrikidis, 
gebaseerd op een succesvol toneelstuk. De ouders 
van de Grieks-orthodoxe Alex dringen er op aan dat 
hij nu eindelijk eens trouwt, natuurlijk met een meisje 
van dezelfde achtergrond. Maar de liefde vlamt op 
tussen Alex en Eve, een Libanese moslima die door 
haar ouders is uitgehuwelijkt aan een man uit hun 
eigen gemeenschap. Tony Nikolakopoulos steelt de 
show als Alex' warmbloedige vader. 
 
 
Vervallen aanbiedingen 
 
Boeken 
 
2016-37-4594,  Worth, Jennifer. Farewell to 
afl. 44, volgnr. 0327 the East End. De aanbieding 
ppn 406864683 komt te vervallen in verband 

met een verkeerd medium. 
De titel wordt zo spoedig 
mogelijk opnieuw aange-
boden.  

 
 
 



 



 
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 
 
2016-13-2311  Oldenhave, Mirjam. Buiten  
ppn 406496250 de lijntjes. Het hoofdwoord 

wordt: Haas, Rick de.  
2016-34-3413  Hidden treasusres. 
ppn 406567530 Het hoofdwoord wordt: 

Ekdom, Gerard. 
 
PIM 
 
2016-11-0292  Loopik, Marlieke van.  
ppn 401534987 Dierenbijbel voor de 

allerkleinsten, met de PIM-
categorie: 17 Dieren. 
De PIM-categorie wordt: 
27 Religie.  

 
Genre 
 
2014-38-3167 May, Peter. The Critic met  
ppn 382035909 het genre de. Het genre moet 

zijn: th. 
 
Leeftijdsindeling 
 
2016-25-3786    Van Fleet, Matthew.  
ppn 405032676 Snoetenboek, leeftijds-

ndeling: k. Leeftijdsindeling 
wordt: p.  
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