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Mediaberichten
Bij dit nummer
Fictie volwassenen
• De Boekenweek 2022 vindt plaats van 5 t/m 13
maart. Ilja Leonard Pfeijffer en Marieke Lucas
Rijneveld zijn de Boekenweekauteurs. De novelle
Monterosso mon amour van Pfeijffer is een verhaal
over het belang van verhalen. En tegelijkertijd een
ode aan de mensen die het literaire bedrijf draaiend
houden, zoals boekhandelaren en bibliotheekmedewerkers.
Non-fictie volwassenen
• Jacques Jansen: Vormen en Verhoudingen in de
Architectuur. Wiskunde is een schoolvak dat vele
toepassingsmogelijkheden heeft, van de economie,
de bouwkunde, de geneeskunde t/m de ruimtevaart.
Wie in de bovenbouw van havo/vwo voor wiskunde C
heeft gekozen, krijgt daar in het voortgezet onderwijs
al iets van mee. De Zebra-reeks biedt deze vorm van
verrijkingsstof. Deel 62 daarvan gaat over de toepassing van wiskunde in de architectuur. Onze
recensent: ‘Aan de hand van voorbeelden uit oude en
moderne architectuur komen aan de orde: verhoudingen in piramides, de gulden snede, toepassing
van veelvlakken en koepels en de matenstelsels van
architecten Le Corbusier en Dom Hans van der Laan.
Informatie over de architectuur wordt afgewisseld met
vragen en wiskundige opdrachten. Het boekje sluit af
met enkele ontwerpopdrachten waarin wiskunde
wordt toegepast. Geïllustreerd met technische
tekeningen en functionele afbeeldingen in kleur van
besproken gebouwen en vormen. (…)
Ook interessant voor andere liefhebbers van vraagstukken over toegepaste wiskunde op dit niveau.’
• Charlotte Van den Broeck: Aarduitwrijvingen..
Beeldend kunstenaar Herman de Vries (1931)
verzamelde aardstalen uit de hele wereld om deze op
papier of doek ‘uit te wrijven’ en liet zo kunstwerken
ontstaan. Die werkwijze inspireerde dichteres
Charlotte Van den Broeck (1991). Onze recensent:
‘Van den Broeck beoogt hetzelfde doel: het palet van
ideeën, gevoelens uitwrijven om vooral vrouwelijkheid en natuur met elkaar te verbinden. Hierbij
komen diverse actuele thema’s aan bod, steeds
gelieerd aan vrouwelijkheidsbeelden, stereotypen en
sensualiteit, tot en met seksueel geweld. (…)

De relatie tussen mens en natuur wordt niet uit de
weg gegaan. Gemene deler van elk gedicht:
zintuiglijkheid en prikkels als een passe-partout,
ingangspoort tot de poëzie van de dichter.’
Non-fictie jeugd
• Met nummer 21 Feest! wordt gestart met de
zesde jaargang van het gedichtentijdschrift Dichter.,
en inderdaad spat het feest ervan af! Bekende en
minder bekende dichters hebben nieuwe gedichten
geschreven over alles wat de moeite waard is om te
vieren. Zoals kleine feestjes voor twee, een
zwemdiploma en nieuwe schoenen. Samen met de
collageachtige kleurenillustraties maken ze het feest
voelbaar. Een uitgave met een strik erom, verplichte
kost voor elke opgroeiend kind van ca. 7 t/m 12 jaar.
Buitenlands jeugd
• Juno Dawson, zelf transgender persoon, vertelt in
What's The T? waar je als transgender persoon mee
te maken kunt krijgen. Zij gaat in op o.a. je identiteit,
uit de kast komen, transitie, daten en seksualiteit. Het
boek is positief en luchtig van toon; de lezer wordt
vaak rechtstreeks aangesproken. Het sluit af met een
hoofdstuk vragen en antwoorden, advies voor
ouders, verwijzingen naar instanties en boeken,
woordenlijst, bronnen en index. Vanaf ca. 14 jaar.
V/J AANBIEDING.
Buitenlands volwassenen
• Land of Ibeji van de Belgische fotograaf Sanne De
Wilde en de Franse fotograaf Bénédicte Kurze is een
kleurrijk caleidoscopisch fotoboek over de mythische
betekenis van tweelingen in West-Afrika, met name
bij de Nigeriaanse Yoruba. Nergens worden meer
tweelingen geboren dan daar en ze krijgen magische
krachten toegedicht. Door de experimentele
methodes vloeien gezichten, dieren en voorwerpen
als een kleurrijk prisma ineen, om het mythische
karakter uit te drukken. Beiden wonnen met dit
onderwerp de World Press Photo 2019.

Dvd (volwassenen)
• Emma Dante: Le sorelle Macaluso. ‘Le sorelle
Macaluso’ (De zussen Macaluso) is de tweede film
van de Italiaanse regisseur die zich afspeelt in haar
geboorteplaats Palermo (Sicilië). Vijf zussen, de
jongste 6 en de oudste 17, wonen samen in het huis
van hun overleden ouders. Als de jongste door een
ongeval om het leven komt, heeft dat een blijvende
invloed op de levens van de vier overgebleven
zussen. De film volgt hun levens gedurende 60 jaar,
in drie periodes met drie verschillende actriceensembles. Met name het jongste ensemble maakt
indruk en won de prijs voor beste actrice op het filmfestival in Venetië. Kevin Toma (Volkskrant 14-7-’21)
roemt het voortreffelijke spel van alle actrices: ‘Terwijl
de oudere actrices fysiek nauwelijks op de jonge cast
lijken, nemen ze de geest van de personages overtuigend van hen over’ (4 sterren). Ook andere
recensenten zijn positief. Laura van Zuylen (Filmkrant
13-7-’21): ‘Die ontwikkeling is helaas niet bij alle
zussen even sterk uitgewerkt (…) Maar voor de rollen
geldt hetzelfde als voor de losse filmdelen: individueel vallen sommige weg, maar gezamenlijk versterken ze elkaar. De zoetsappige eerste akte heeft
het kille tweede deel nodig.’ Trouw (15-7-’21):
‘Wat Le Sorelle Macaluso vervolgens doet, en dat zit
vooral in de stijl van de film, in de manier waarop de
camera kijkt, is de levens van de vier overgebleven
zussen laten zien als eindeloze temps mort, als
uitgerekte dode tijd. Ze waren net begonnen en nu is
het al voorbij’ (4 sterren).
Blu-ray (volwassenen en jeugd)
• Neil Burger: Voyagers. Wie heeft de klassieker
‘Lord of the flies’ (1954) van William Golding niet
gelezen, of de verfilming ervan door Peter Brook
(1963) of die van Harry Hook (1990) niet gezien?
Wellicht de jeugd van tegenwoordig niet. ‘Voyagers’
is een meer eigentijdse ‘Lord of the flies’, of
misschien beter gezegd: een futuristische. In de sffilm is een groep jongeren op weg naar een planeet
om die te gaan bevolken. Maar als onderweg de
kapitein overlijdt, breekt chaos uit en zijn de jongeren
aan elkaar en aan hun primitieve instincten
overgeleverd: angst, lust en machtswellust. Niet alle
recensenten vinden de ‘remake’ geslaagd. Len
Karstens (Cinemagazine 17-6-’21): ‘platte liefde en
gefabriceerd drama’ (1,5 sterren). Ruben Praster
(Superguide 17-6-’21): ‘had een intelligente,
filosofische sciencefictionfilm kunnen zijn, of juist een
beklemmende Young Adult-thriller in space. Neil
Burger wilde het allebei en daardoor is de film in
geen van beide genres een uitblinker’ (3 sterren).
Annika Jansen (Popvaulture 11-7-’21) ziet het
positiever: ‘De nieuwe insteek op het Lord of the
Flies-verhaal in de ruimte met pubers, is een
originele. Hierdoor is de film voorspelbaar, maar ook
vermakelijk. Hoe sterk het script in elkaar zit, is dan
van minder belang.’ Als je het origineel kent, valt de
remake wellicht tegen, voor een jongere generatie is
dat wellicht niet het geval. Daarom zowel voor
volwassenen als voor jeugd aangeboden.
Ook verkrijgbaar op dvd: bestelnummer 2021421143.
Bestelnummer jeugd: 2021442239.

Dvd-video (jeugd)
• De animatiefilm De Elfkins: een klein bakfestijn
van Ute von Münchow-Pohl is geïnspireerd op de
Keulse legende van de Heinzelmännchen. Deze
wezentjes hielpen volgens het volksverhaal ’s nachts
de inwoners van Keulen met het harde werk, totdat
ze uit boosheid over de nieuwsgierigheid van een
vrouw voorgoed verdwenen. In het filmverhaal leven
deze ‘Elfkins’ onder de grond en werken nog steeds
hard. Het onhandige Elfkinmeisje Helvi gaat op
ontdekkingstocht in de mensenwereld en sluit
vriendschap met de norse banketbakker Theo, die
zijn kleine bakkerij dreigt kwijt te raken.
Dvd-video (jeugd)
• Het verhaal van de Chinees-Amerikaanse
animatiefilm Flummels begint in 1835 op de
Galapagoseilanden waar de Flummels wonen,
pluizige beestjes in de vorm van een donut. Twee
van hen belanden via een tijdportaal in het moderne
Shanghai en ontdekken tot hun schrik dat de
Flummels inmiddels zijn uitgestorven.
Games (jeugd)
• In het actie-adventure Marsupilami:
hoobadventure gaan drie bevriende Marsupilami’s op
pad door Palombië om de vervloeking door een
mysterieuze geest te verbreken.

Gewijzigde releasedatum
DVD
2021-15-5982 (DVD)

The watch a.i.-week 23,
2021 is niet leverbaar.
De DVD is naar verwachting
pas begin volgend jaar
beschikbaar. Uw bestelling
wordt niet in nota gehouden.
Is de releasedatum definitief
bekend dan zal de DVD
opnieuw worden aangeboden in ons AVM
weekaanbod.

Bibliografische berichten

SISO

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 Catalogusonderhoud.
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Boeken
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ppn 432607013

2012-27-5496
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Boeken
Hoofdwoord
2021-13-4761
ppn 433452471

PIM
Paemel, Annie Van.
Chef-kok in IG Auschwitz.
Het hoofdwoord wordt: Van
Paemel, Annie.

Trefwoorden
Trefwoord: Wetering, Jan Willem Lincoln van de
wordt gewijzigd naar: Wetering, Janwillem van de.
020-47-0845
ppn 430512333

2021-21-2616
ppn 432954945

2020-44-3967
ppn 430165641

2020-44-4194
ppn 430165420

2020-38-1597
ppn 428482791

Täubner, Armin.
Leuke knutsels met
pompons, met het SISOnummer: 625.5. Het SISOnummer wordt: 626.9.
Schultze, Werner.
Pompon-amigurumi, met het
SISO-nummer: 625.5.
Het SISO-nummer wordt:
626.9.
Freud, Jonah. Drankjes, met
het SISO-nummer: 629.8.
Het SISO-nummer wordt:
678.7.

Beijering, Marjan.
Op zoek naar het ongerijmde, met het trefwoord:
Wetering, Jan Willem Lincoln
van de. Het trefwoord wordt:
Wetering, Janwillem van de.
Bunnik-de Groot, Lennie.
In blind gevecht met Corona,
met het trefwoord: Coronavirus; patiënten; Nederland;
verhalen. Het trefwoord
wordt: Coronavirus;
patiënten; verhalen.
Reedijk, Philip.
Neemt u maar alvast
afscheid, met het trefwoord:
Coronavirus; patiënten;
Nederland; verhalen. Het
trefwoord wordt: Coronavirus; patiënten; verhalen.
Hottentot, Koen.
Stapt een vrouw in de trein,
met het trefwoord: Coronavirus; patiënten; Nederland;
verhalen. Het trefwoord
wordt: Coronavirus;
patiënten; verhalen.
Captijn, Irene.
Nachtmerrie op de IC, met
het 1e trefwoord: Coronavirus; patiënten; Nederland;
verhalen. Het 1e trefwoord
wordt: Coronavirus;
patiënten; verhalen.

2021-12-4238
ppn 432607013

Freud, Jonah.
Drankjes, met het PIMtrefwoord: Drankrecepten.
Het PIM-trefwoord: Dranken.

