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Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• Van Petra Hartlieb is Een winter in Wenen, waarin 
rond 1911 een kindermeisje, als ze een boek voor 
haar werkgever Arthur Schnitzler moet ophalen, een 
leuke boekverkoper ontmoet. Een mooi liefdes-
verhaal rond personen en situaties die echt hebben 
bestaan.  
• L.J. Veen Klassiek brengt vier dystopische 
klassiekers opnieuw uit, gekozen door en met een 
toelichting van Auke Hulst. In de a.i.'s deze week 
Iedereen op Zanzibar van John Brunner, Het einde 
van het begin van Arthur C. Clarke en Het ijs van 
Anna Kavan. 
 
Non-fictie volwassenen  
• I am Ozzy van Ozzy Osbourne en Chris Ayres is 
de autobiografie van de Amerikaanse popzanger 
Ozzy Osbourne, de illustere voorman van de heavy 
metalband Black Sabbath. Met veel gevoel voor 
humor en de nodige reflectie geschreven.  
• Wandelen in de geest van Jac. P. Thijsse van 
Wim Huijser en Rob Wolfs is een gidsje met dertien 
rondwandelingen in Nederland van 11 tot 17 km, 
geïnspireerd op de Verkade-albums van Jac. P. 
Thijsse. Gedrukt in de oude tinten van de 
oorspronkelijke albums.  
 
Non-fictie jeugd 
• Ben jij een bezige bij, een ideeënfontein of een 
grenzenverlegger? In Iedereen talent leggen Luk 
Dewulf (pedagoog, bekend van Ik kies voor mijn 
talent) en Brunhilde Borms uit welke talenten er zijn 
en kunnen kinderen ontdekken welke talenten zijzelf 
hebben. Bijzonder is de speelse wijze waarop dit 
gebeurt. Niet de tekst, maar voornamelijk de teke-
ningen nemen kinderen aan de hand mee. De 
illustraties van Emma Thyssen zijn in dezelfde 
tekenstijl gemaakt als de prentenboeken van 
Kabouter Korsakov. Als je doet waar je goed in bent, 
is dat goed voor ondermeer je zelfvertrouwen. Voor 
kinderen van ca. 7 t/m 12 jaar.  

 
• In De rattenvanger van Hamelen, het dertiende 
deel uit de serie 'Een heerlijk hoorspel' wordt (op de 
cd) door enthousiaste acteurs en muzikanten met 
veel humor het sprookje in de hedendaagse tijd 
geplaatst. Eigenlijk wordt de huidige Amerikaanse 
leider Trump op de hak genomen. Hij wil van 
Harmelen de meest moderne plaats ter wereld 
maken, bouwt een muur en laat de ratten verdwijnen 
door hobospel. Deze uitgave brengt de politiek op 
speelse wijze dichter bij kinderen. Als u wilt weten 
hoe dit sprookje afloopt, zult u het zelf moeten 
beluisteren of uw kinderen. Vanaf ca. 8 t/m 12 jaar.  
 
Dvd en Blu-ray 
• Het kostuumdrama Victoria and Abdul van 
Stephen Frears is geïnspireerd op het non-fictieboek 
van journaliste Shrabani Basu. In de hoofdrol zien we 
Judi Dench, die eerder de rol van Victoria speelde in 
Mrs Brown (1997). In 1887 wordt het gouden 
regeringsjubileum van de koningin gevierd. Zij is dan 
al ruim 25 jaar weduwe en voelt zich eenzaam en 
zonder doel in het leven. Victoria raakt geïnteres-
seerd in haar Indiase bediende Abdul en sluit later 
vriendschap met hem, tot groot ongenoegen van 
haar hofhouding. Dench is genomineerd voor de 
Golden Globe voor ‘Beste acteur in musical of 
komedie’.  
• De Duitse kunstenaar en filmmaker Julian 
Rosefeldt maakte zelf een filmversie van zijn 
installatie Manifesto, die onder meer tijdens het 
Holland Festival te zien was. De installatie toont in 
een verduisterde filmzaal simultaan dertien korte 
films waarin de Australische topactrice Cate 
Blanchett fragmenten uit manifesten en geschriften 
van grote kunstenaars en kunstbewegingen tot leven 
brengt, zoals Dada en Lars von Triers Dogma 95. 
Cate speelt een dakloze, een leraar, een nieuws-
lezer, een fabrieksarbeider enz.  
• Dummie de mummie en de tombe van Achnetoet 
is de derde bioscoopfilm die Pim van Hoek maakte 
naar de boeken van Tosca Menten over Dummie de 
mummie en zijn vriend Goos uit Polderdam. Dummie 
wil graag terug naar Egypte om het graf van zijn 
ouders te bezoeken. Het lukt hem om aan geld en 
een paspoort te komen en samen met Goos, Klaas 
en juffrouw Friek reist hij naar Egypte. Het wordt een 
gevaarlijke reis vol dwaze avonturen.  
 
 



 
 
Vervallen aanbiedingen 
 
Boeken 
 
2017-48-3935,  Vrouwennummer.  
jrg. 2018, afl. 4,  Vrouwennummer. De titel  
nr. 122 komt te vervallen i.v.m. een  
ppn 413743713 verkeerde prijs. De titel wordt 

binnenkort opnieuw aan-
geboden.  

 
 
 
 



 
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 
 
2016-23-1681 Links+Rechts van de  
ppn 405356943 snelweg 2017, met het 

trefwoord: Hotels; West-
Europa; Adresboeken. 
Het trefwoord wordt: Hotels; 
Europa; Adresboeken.  

2015-31-3197 Links+Rechts van de  
ppn 395256968 snelweg 2016, met het 

trefwoord: Hotels; West-
Europa; Adresboeken. Het 
trefwoord wordt: Hotels; 
Europa; Adresboeken.  

2014-31-5140 Links+Rechts van de  
ppn 380157012 snelweg 2015, met het 

trefwoord: Hotels; West-
Europa; Adresboeken. Het 
trefwoord wordt: Hotels; 
Europa; Adresboeken.  

 

AVM 
 
Leeftijdsaanduiding 
 
2014-51-0426 Lego DC Comics Super  
ppn 390722146 Heroes : Justice League vs 

Bizarro League. De titel heeft 
de leeftijdsaanduiding A 
gekregen, dit moet zijn: B.  

2015-37-574 Lego DC Comics Super  
ppn 397282117 Heroes : Justice League : 

attack of the Legion of Doom. 
De titel heeft de leeftijds-
aanduiding A gekregen, 
dit moet zijn: B.  

2016-02-5779 Lego DC Comics Super  
ppn 400464233 Heroes : Justice League : 

cosmic clash. De titel heeft 
de leeftijdsaanduiding A 
gekregen, dit moet zijn: B.  

2016-16-3943 Lego DC Comics Super  
ppn 402227913 Heroes : Justice League : 

Gotham City breakout. 
De titel heeft de leeftijds-
aanduiding A gekregen, dit 
moet zijn: B.  
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