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Non-fictie jeugd 
• Waarom zijn er geen voetbalschoenen met 
verwarmde zolen? En wat doen we met plastic afval? 
Zowel kinderen als volwassenen zetten in Uitvinden!  
van Itie van den Berg hun ideeën om in daden. Hoe 
ze dat doen, staat in vrij korte teksten, afgewisseld 
met opdrachten. De opdrachten kunnen zelfstandig 
of samen in de klas worden gedaan. Ook geschikt als 
project in de plusklas (onderzoeken, ontwerpen en 
ondernemen) en voor hoogbegaafde kinderen. Dit 
vierkante, geïllustreerde boek is bedoeld voor 
kinderen vanaf groep 6. 
 
Dvd en Blu-ray 
• Quality time is de eerste bioscoopfilm van Daan 
Bakker die eerder korte films maakte. Bakker vertelt 
vijf losstaande verhalen over mannen van in de dertig 
die worstelen met het leven: hun jeugd, hun ouders, 
relaties, de toekomst. De stijl is heel verschillend – 
van ultra-minimalistische animatie tot een realistisch 
en conventioneel verhaal. Tijdens het International 
Film Festival Rotterdam won de film de MovieZone 
Award, de prijs van de jongerenjury. 
• El ciudadano ilustre (The distinguished citizen) is 
een tragikomedie van de Argentijnse regisseurs 
Gastón Duprat en Mariano Cohn die vaker samen 
films maakten. De Argentijnse schrijver Daniel 
Montovani (Oscar Martínez) woont al bijna veertig 
jaar in Madrid. Nadat hij als eerste Argentijn de 
Nobelprijs voor literatuur heeft gewonnen slaat hij alle 
uitnodigingen voor publieke optredens af, maar 
aanvaardt dan toch een uitnodiging uit zijn 
geboortedorp, waar hij het ereburgerschap krijgt 
toegekend en wordt geëerd met festiviteiten. Het 
weerzien met oude bekenden is soms warm, soms 
ongemakkelijk en er zijn ook bewoners die hem 
beschuldigen van laster en verraad. Martínez won 
tijdens het filmfestival van Venetië de Coppa Volpi 
voor ‘Beste acteur’.  
 
 
 
 
 
 

•  Het sociaal drama In dubious battle van James 
Franco is gebaseerd op de roman uit 1936 van John 
Steinbeck. Franco speelt zelf een van de hoofdrollen, 
naast onder meer Nat Wolff en Robert Duvall. In 
1933 sluit de jonge Jim Nolan zich aan bij een kleine 
politieke partij, 'The party'. Samen met de ervaren 
Mac McLeod infiltreert hij in een groep onderbetaalde 
appelplukkers op een boerderij in Californië.  
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