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Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie jeugd  
• Sjuul vindt het maar stil in huis. Hij wil een leeuw 
als huisdier. Maar mama vindt dat niks, hij mag een 
wandelende tak… Woest dynamische prenten 
verbeelden de aanstekelijke energie van Sjuul en zijn 
dieren. Ze vormen een mooi contrast met de meer 
verstilde prenten waar de teleurstelling van afdruipt 
als moeder een saai dier voorstelt. De tekst is kort en 
krachtig. Ik wil een leeuw! van Annemarie van der 
Eem is een fijn stoer en woest prentenboek dat 
naadloos aansluit bij de doelgroep.  
• Sam is lekker aan het lezen, terwijl haar hondje 
Bennie zich verveelt. Ze besluit hem mee te nemen 
naar de bibliotheek om ook voor hem een boek uit te 
kiezen. Maar Bennie toont bijzonder weinig interesse 
in boeken. Totdat Sam een geweldig idee krijgt. Sam 
en Bennie op zoek naar een boek van Judith 
Koppens is een hilarisch prentenboek met kleurige, 
speelse, zwart omlijnde illustraties van wisselende 
grootte. 
• Frieder en zijn vrienden wonen in de jaren tachtig 
in Duitsland en zitten in de laatste klas van het 
gymnasium. Na Frieders zelfmoordpoging gaan ze 
met z’n zessen samenwonen in een huis, om hem 
beter in de gaten te kunnen houden. Bov Bjerg zet in 
de coming-of-age roman Auerhaus een vrienden-
groep neer die vrijheid en authenticiteit hoog in het 
vaandel hebben. De roman geeft een mooi tijdsbeeld 
en bevat naast een flinke dosis optimisme een 
melancholische ondertoon. 
 
Non-fictie jeugd  
• In Kunstworkshops voor kinderen staan work-
shops die kunstenaar Hervé Tullet veelvuldig in de 
praktijk heeft uitgevoerd. De creatieve workshops 
laten zien dat iedereen een kunstenaar is. Uitgangs-
punt is dat kunst een middel is, geen doel. Inspire-
rend en mooi vormgegeven boek met duidelijke 
instructies die goed uitvoerbaar zijn door kinderen. 

 
Dvd en Blu-ray 
• Vaiana (oorspronkelijke titel Moana) is de 56e 
Disney-animatiefilm. Vaiana is de 16-jarige dochter 
van het stamhoofd op een Polynesisch eilandje. 
Wanneer de bevolking honger lijdt door slechte oogst 
en gebrek aan vis, gaat ze tegen de wil van haar 
vader met haar zeilboot op zoek naar de halfgod 
Maui, die lang geleden een steen met magische 
scheppingskracht stal. Een film met een krachtige 
vrouwelijke hoofdpersoon, veel aandacht voor de 
Polynesische cultuur, grappige sidekicks, vrolijke 
liedjes en spannende avonturen. De film was 
genomineerd voor twee Oscars: Beste lange 
animatiefilm en Beste originele liedje (How far I'll go).  
• The salesman is een Iraans-Frans drama van 
Asghar Farhadi, die ook het scenario schreef. Het 
jonge stel Emad en Rana verhuist hals over kop naar 
een ander appartement in Teheran, omdat hun eigen 
gebouw dreigt in te storten door bouwwerkzaam-
heden. Ze weten niet dat daar eerst een prostituee 
klanten ontving. Wanneer Rana in huis wordt 
aangerand, wil ze niet de politie inschakelen, daarom 
gaat Emad zelf op zoek naar de dader. Intussen 
repeteren Emad en Rana met hun toneelgezelschap 
het stuk Death of a salesman van Arthur Miller, 
waarin ze het echtpaar Willy en Linda Loman spelen. 
Winnaar van de prijs voor beste acteur (Shahab 
Hosseini) en beste scenario in Cannes, winnaar van 
een Oscar voor beste niet-Engelstalige film.  
 
 
 
Gewijzigde release-datum 
 
De verschijningsdatum van de dvd Welkom in de 
jaren 60, bestelnummer 2017-03-2638, a.i.-week 07, 
2017 is uitgesteld van: 14 maart 2017 naar 25 april 
2017. Uw bestelling wordt 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 
 
Trefwoorden 
 
2016-11-5830  Leemans, Hec. Knotsgek  
ppn 407897232 zoekboek 2, met het 

trefwoord: Zoekboeken. 
Het trefwoord wordt: 
F.C. De Kampioenen (reeks); 
zoekboeken.  

2015-45-4353  Leemans, Hec. Op zoek naar 
ppn 405344864 Boma, met het trefwoord: 

Zoekboeken. Het trefwoord 
wordt: F.C. De Kampioenen 
(reeks); zoekboeken.  

2014-26-1311 Leemans, Hec. Knotsgek  
ppn 383104173 zoekboek, met het trefwoord: 

Zoekboeken. Het trefwoord 
wordt: F.C. De Kampioenen 
(reeks); zoekboeken.  

2010-27-1896  Leemans, Hec. Op zoek naar  
ppn 329678000 Carmen, met het trefwoord: 

Zoekboeken. Het trefwoord 
wordt: F.C. De Kampioenen 
(reeks); zoekboeken.  

 
SISO 
 
2016-11-5830 Leemans, Hec. Knotsgek  
ppn 407897232 zoekboek 2. Deze titel was 

als fictie ingedeeld. Het 
SISO-nummer wordt: 621.7.  

2015-45-4353  Leemans, Hec. Op zoek naar  
ppn 405344864 Boma. Deze titel was als 

fictie ingedeeld. Het SISO-
nummer wordt: 621.7.  

2014-26-1311  Leemans, Hec. Knotsgek  
ppn 383104173 zoekboek. Deze titel was als 

fictie ingedeeld. Het SISO-
nummer wordt: 621.7.  

2010-27-1896  Leemans, Hec. Op zoek naar  
ppn 329678000 Carmen. Deze titel was als 

fictie ingedeeld. Het SISO-
nummer wordt: 621.7.  

 

PIM 
 
2016-11-5830 Leemans, Hec. Knotsgek  
ppn 407897232 zoekboek 2. Deze titel was 

als fictie ingedeeld. De PIM-
categorie wordt: 09 Sport en 
Spel. Het PIM-trefwoord 
wordt: Zoekboeken.  

2015-45-4353  Leemans, Hec. Op zoek naar  
ppn 405344864 Boma. Deze titel was als 

fictie ingedeeld. De PIM-
categorie wordt: 09 Sport en 
Spel. Het PIM-trefwoord 
wordt: Zoekboeken.  

2014-26-1311  Leemans, Hec. Knotsgek  
ppn 383104173 zoekboek. Deze titel was als 

fictie ingedeeld. De PIM-
categorie wordt: 09 Sport en 
Spel. Het PIM-trefwoord 
wordt: Zoekboeken.  

2010-27-1896  Leemans, Hec. Op zoek naar  
ppn 329678000 Carmen. Deze titel was als 

fictie ingedeeld. De PIM-
categorie wordt: 09 Sport en 
Spel. Het PIM-trefwoord 
wordt: Zoekboeken.  

 
Genre-indeling 
 
2016-04-1012 Babley, Aaron. Weer op het  
ppn 401013618  goede pad, met genre: st. 

Het genre wordt: av. 
2016-27-5899 Babley, Aaron. Missie  
ppn 407391002   onmogelijk, met genre: st. 

Het genre wordt: av.  
 
Leeftijdsindeling 
 
2016-46-3397 Nielsen, Susin. Optimisme is  
ppn 408977965  dodelijk, met leeftijdsindeling: 

C. Leeftijdsindeling wordt: D.  
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