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Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• Het instituut van Vincent Bijlo is het verhaal over 
het leven van een blinde jongen op een blinden-
instituut in de jaren zeventig. Verscheen 
oorspronkelijk in 1998. Ter gelegenheid van de 
Engelse vertaling The institute nu opnieuw 
uitgebracht door uitgeverij Holland Park Press in 
Londen. 
• In Wees onzichtbaar groeit een Turkse jongen 
met zijn zusje op in de Bijlmer in de jaren tachtig en 
negentig. Een absolute aanrader voor wie de tijds-
geest wil vatten van Nederland in de laatste decennia 
van de twintigste eeuw. Tweede roman van Murat 
Isik. Ook als Dwarsligger. 
• Thuis ben je : berichten van een hotelmens bevat 
columns die Arnon Grunberg eerder publiceerde op 
het online platform De Correspondent. Thema’s zijn 
het leven van de hotelbewoner, de vraag waar je je 
thuis voelt en de sociale uitdagingen van de wereld-
reiziger. Echt een boek voor Grunberg-fans! 
 
Non-fictie volwassenen  
• Twintig jaar bibliotheekvernieuwing : 1995-2015 : 
halfslachtige poging tot focus, tempo en regie van 
Wim Keizer is het verslag van de onderhandelingen 
tussen verschillende partijen die aan de 'Wet stelsel 
openbare bibliotheekvoorzieningen' uit 2015 vooraf 
gingen. 
• In Autisme is niet blauw, Smurfen wel : politiek 
incorrecte verhalen over autisme geeft Peter 
Vermeulen een kritische beschouwing over de inhoud 
van het begrip 'autisme' en de wijze waarop mensen 
daartegen aankijken. De auteur vindt dat het begrip 
autisme te 'groot' geworden is. Een interessant boek. 
 
Dvd en Blu-ray 
• De sciencefictionfilm Ghost in the shell van Rupert 
Sanders is gebaseerd op de manga uit 1989 van 
Shirow Masamune, die al vaker verfilmd werd, onder 
meer in 1995 als anime. In de nabije toekomst zijn de 
meeste mensen verbeterd met mechanische of 
elektronische onderdelen. Hoofdpersoon 'The major' 
(Scarlett Johansson) is een robot en lid van een 
speciale eenheid die strijdt tegen terroristische 
hackers.  

 
• De Nederlandse jeugdserie Kicke volgt de 
belevenissen van zes vrienden op en rond het 
voetbalveld en is gemaakt volgens 'scripted-reality': 
gebeurtenissen die in het echte leven hebben plaats-
gevonden worden nagespeeld door acteurs. De zes 
jongens zijn rond de 16 jaar en krijgen te maken met 
een nieuwe voorzitter en een nieuwe trainer (een 
vrouw!), terwijl ze moeten vechten voor een plaats in 
de selectie. Een serie van de makers van Brugklas, 
die schrijven: 'een serie voor jongens én meiden met 
veel humor, aanvallen, missers, hockeymeisjes, 
fanatieke ouders, haantjesgedrag en natuurlijk 
voetbal.' Uitgezonden op NPO Zapp door 
AVROTROS. 
• De Franse natuurfilmer Luc Jacquet maakte in 
2005 de Oscarwinnende documentaire March of the 
penguins over het leven van de keizerspinguïns op 
Antarctica en hun tocht vol ontberingen van de open 
zee naar hun broedgebied. In de vervolgfilm March of 
the penguins 2 ligt de nadruk op een jonge pinguïn 
die voor het eerst de lange en gevaarlijke tocht naar 
open zee gaat maken. De cameratechniek is in twaalf 
jaar verbeterd: er is gefilmd in hoge resolutie (4K), 
drone-beelden worden afgewisseld met onder-
waterbeelden. 
 
 
 
Buitenlandse fictie 
 
Om het pakket Buitenlandse Fictie nóg beter op de 
wensen van de bibliotheken én de lezers af te 
stemmen, vragen we 10 minuten van uw tijd om deze 
enquête in te vullen: 
https://nl.surveymonkey.com/r/HB2ZWSL 
 

https://nl.surveymonkey.com/r/HB2ZWSL


 
Aanbieding meelees-cd’s en meeluister-
boeken voor moeilijk lezende kinderen  
 
Deze week (a.i.-week 28, 2017) treft u een aanbod 
meelees-cd’s en meeluisterboeken aan die op 
aangepaste leessnelheid zijn ingesproken door 
professionele vertellers. Uitgeverij Bontekoe heeft 
eind 2016 een nieuwe meeluistermethode ont-
wikkeld: in plaats van losse cd’s mee te leveren, 
wordt er een speciale code op het boek geplakt. 
Deze code is onbeperkt te gebruiken. Je vult hem in 
op www.meeluisterboek.nl, waarna je bij de inge-
sproken tekst komt. Deze tekst is dezelfde als die op 
de meelees-cd’s en dus ook aangepast aan het AVI-
niveau van het boekje. Voorlopig bieden we nog 
beide versies aan: met meelees-cd en als meeluister-
boek. Op termijn zullen alleen nog de meeluister-
boeken beschikbaar zijn.  
 
De aanbieding van deze week bestaat uit een titel 
van uitgeverij Zwijsen en twee van uitgeverij Deltas. 
Bibliotheken die graag de combinatie boek en 
meelees-cd of een meeluisterboek willen bestellen, 
kunnen terecht in de rubriek Boeken: Fictie jeugd.  
De aanbieding van alleen de compact disc is bedoeld 
voor bibliotheken die de boeken al zonder audioboek 
aangeschaft hebben. U treft de meelees-cd’s aan in 
de rubriek Luisterboeken. 
Zie ook: www.uitgeverijbontekoe.nl.  
 



 
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 
 
Het nieuwe trefwoord: Wielrennershirts is aan de 
trefwoordenthesaurus toegevoegd. 
 
2012-05-1652  Schoonjans, Luc. De 100  
ppn 339807733 meest legendarische 

wielertruitjes, met het 
trefwoord: Wielrennen; 
verhalen. Het trefwoord 
wordt: Wielrennersshirts.  

2013-49-5604  Myles, Brenda. Verborgen  
ppn 370439708 regels, met het trefwoord: 

Sociale vaardigheden; 
autistische kinderen; 
autisme; Syndroom van 
Gilles de la Tourette; 
kinderen; jongeren. De 
trefwoorden worden: Sociale 
vaardigheden; autistische 
kinderen en Sociale vaardig-
heden; autistische jongeren.  

2012-17-4642  Hinfelaar, Mirjam. Een  
ppn 341582182 nieuwe koers, met de 

trefwoorden: ADHD-
kinderen; basisonderwijs; 
voortgezet onderwijs; training 
en ADHD-kinderen; 
voortgezet onderwijs. De 
trefwoorden worden: ADHD-
kinderen; basisonderwijs; 
training en ADHD-kinderen; 
voortgezet onderwijs;  
training.   

2015-42-2326  Cappelle, Wannes. Ontferm  
ppn 397508549   u, met het trefwoord: 

Ethische aspecten. Het 
trefwoord wordt: Ethiek. 
   

 



 
 


	Bij dit nummer
	Boeken


