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Mediaberichten
Bij dit nummer

Aanbod Groot Letter boeken
De afgelopen weken hebben we een aantal
vragen gekregen rondom de Groot Letter
boeken.
De manier van aanbieden is namelijk
veranderd.
Vanaf 2022 bieden we de Groot Letter boeken
niet meer in de week aan, maar als themaaanbieding. Dit betekent ook dat deze
boeken geen onderdeel meer zijn van de AI's.
Zes keer per jaar, in de laatste week van
februari, april, juni, augustus, oktober en
december, ontvang je een aanbieding van ca
50 titels. Het aantal titels per jaar blijft gelijk.
Vaste korting
In het verleden was je voor de korting op deze
boeken afhankelijk van onze inkoopkorting
(vaak 0%), en kon de korting dus ook variëren.
Vanaf heden ontvang je altijd 11% korting,
ongeacht onze inkoopkorting. De eerste lijst
hebben we op 22 februari in de Nieuwsbrief
Collectieadvies en Databanken bibliotheken
gepubliceerd..
Op donderdag 24 februari is een bestand
klaargezet om de thema-aanbieding te
importeren.
Bekijk de themalijst in de webshop of open
de pdf
Heb je nog vragen, neem dan contact met ons
op via:
T 070 - 344 0 344 of E info@nbdbiblion.nl

Non-fictie volwassenen
• Ian Berry: Splendid isolation. Spijkerstof
(denim) spreekt al vele generaties aan als
materiaal voor kleding, met name broeken.
Vanwege de populariteit wordt het steeds
vaker ook gebruikt voor andere producten,
zoals rugzakken, portemonnees, schoenen en
meubilair. Maar het kan ook tot de verbeelding
spreken, zoals in het geval van de Engelse
kunstenaar Ian Berry (1984), die kleding van
spijkerstof hergebruikt om er portretten,
landschappen en andere kunstwerken van te
maken. In textielmuseum Rijswijk is t/m mei
2022 een tentoonstelling van zijn werk te zien,
waarbij deze prachtige catalogus is uitgegeven. Onze recensent: ‘Ze laten zien wat de
kunstenaar te bieden heeft en wat hem drijft.
Het resultaat wekt verwondering. Het is bijna
niet voor te stellen dat alles is gemaakt van
denim. Graffiti, personen, lp-hoezen en wasmachines, alles is perfect nagemaakt in verschillende tinten blauw. Bij close-ups van de
werken zie je een beetje hoe het in elkaar
steekt. Berry is een meester in het weergeven
van een eenzame, vervreemdende sfeer. Er is
ook ruimte voor nostalgie. Zijn ode aan de
kiosk is daarbij het hoogtepunt.’
Non-fictie jeugd
• Waar slapen dieren? En welk dier heeft
schubben en wie veren? In Mijn grote kijkboek

met dieren : 200 foto's van dieren en hun
kenmerken : 60 flapjes om met plezier te
ontdekken komen jonge kinderen op speelse

wijze van alles over dieren te weten. Hardkartonnen uitgave met 200 kleine kleurenfoto’s rond tien thema's als babydieren, familie
en tegenstellingen. Via interactieve vragen
worden kinderen uitgenodigd tot meedenken
en -doen. Veelal vinden ze het antwoord onder
de flapjes. Leuk aan dit geweldige ontdekboek
is dat het ook de uitdaging opzoekt, want het
gaat ook over dieren die een metamorfose
ondergaan en over pootafdrukken. Vanaf ca. 4
jaar.

Dvd (volwassenen)
• Josh Ruben: Werewolves within. Een
griezel- en een lachfilm ineen, deze ‘zoetzure’
combinatie lijkt, na ‘Scare me’ (2020), het
handelsmerk te worden van de Amerikaanse
acteur/regisseur Josh Ruben. En hij lijkt
voortreffelijk met deze dualiteit uit de voeten
te kunnen, als we de, vrij eensgezinde,
recensenten mogen geloven. De film, die gaat
over een ingesneeuwd dorp waar mysterieuze
moorden plaatsvinden, wordt gedragen door
de acteurs Sam Richardson (Veep), als de
boswachter die de zaak moet oplossen, en
Milana Vayntrub (Mother’s little helpers).
Whitney Seibold (Critically Acclaimed Podcast
17-9-’21): Meesterlijke komedie, onberispelijk in
elkaar gezet en geweldig leuk. Leslie Felperin
(Guardian 13-7-’21): Malle horrorkomedie met
een sterke cast, slimme regie en spitsvondig
script (4 sterren van 5). Richard Whittaker
(Austin Chronicle 25-6-‘21): Een nieuwe
komische klassieke whodunnit die de grappen
in de schrikmomenten weet te stoppen (4
sterren van 5). Sara Michelle Fetters
(MovieFreak.com 25-6-’21): Vayntrub, met
evenveel engel als duivel in zich, is met haar
betoverende onschuld de ideale tegenhanger
voor het recht voor zijn raap type van
Richardson (4 sterren van 4).
Daisy-roms (volwassenen)
• Heimwee naar morgen is een bundel (deels
autobiografische) verhalen van de gepensioneerde cabaretier Paul van Vliet (1935). Het
eerste deel beslaat de periode 1935-1963. Hierin
blikt hij terug op zijn jeugd in Den Haag, het
leven thuis, op school, in dienst en als student
in Leiden. Het tweede deel bestaat uit verhalen
die zich afspelen na 1965 en hebben niet altijd
hemzelf als hoofdpersoon.
Dvd-video (jeugd)

•

Mijn vader is een saucisse is de debuutfilm

van de Belgische Anouk Fortunier. De 12-jarige
Zoë voelt zich een eenling op haar nieuwe
school en duikt het liefste weg in haar tekenboek. Ze heeft een irritante puberzus, een
doemdenkende broer en een moeder die
voortdurend op zakenreis is. Vader Paul (Johan
Heldenbergh) heeft een saaie baan op de bank
en besluit zijn oude droom waar te maken en
acteur te worden. Zoë spijbelt van school om
hem te helpen.

Games (jeugd)
• Het actie-avontuur Lego Star Wars: the
Skywalker Saga omvat alle negen Star Warsfilms. Spelers kruipen in de rol van hun
favoriete personages, zoals de helden Luke
Skywalker, Rey, Obi-Wan Kenobi en BB-8 of
Darth Vader, keizer Palpatine, Kylo Ren en
andere krachten van het kwaad.

Vervallen aanbiedingen
Boeken
AVM
2021-26-5138,
jrg. 2022, afl. 09,
nr. 0203
2021-48-5491,
jrg. 2022, afl. 09,
nr. 0204
ppn 434863076

Blyth, Rowena.
Milo’s dag. Deze
aanbiedingen vervallen
vanwege een verwisselde
inwerkmethode. Alle
bestellingen vervallen.
De titel wordt in a.i.-week
11, 2022 opnieuw aangeboden in twee inwerkmethodes. U dient
opnieuw te bestellen.

Bibliografische berichten

2021-41-0745
ppn 434181870

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.

2021-26-5124
ppn 433338105

Boeken
Trefwoorden
2012-28-0544
ppn 354241915

2021-30-2495
ppn 433879475

2021-23-3913
ppn 433311681

2020-29-2893
ppn 430400071

2019-27-3995
ppn 423102206

Peirs, Marc.
De Vlaamse Ardennen,
met het trefwoord:
Ardennen; reisgidsen.
Het trefwoord wordt:
Vlaamse Ardennen;
reisgidsen.
Boonstra, Jan.
Dagboek Indonesië
(West-Java) van Jan
Boonstra, met het
trefwoord Nederlandse
miltairen; Indonesië; 19451950; dagboeken.
Het trefwoord wordt:
Nederlandse miltairen;
politionele acties;
dagboeken.
Temmink, Henry.
Ontdek iOS15, met de
trefwoorden: iOS15;
iPhone + iOS15; iPod.
De trefwoorden worden:
iPhone; iOS15 + iPod;
iOS15.
Temmink, Henry.
Ontdek iOS14, met de
trefwoorden: iOS14;
iPhone + iOS14; iPod.
De trefwoorden worden:
iPhone; iOS14 + iPod;
iOS14.
Temmink, Henry. Ontdek
iOS13, met de trefwoorden: iOS13; iPhone +
iOS13; iPod. De trefwoorden worden: iPhone;
iOS13 + iPod; iOS13.

Heijne, Merijn.
Omstreken. Het trefwoord Fietstochten;
Nederland; reisbeschrijvingen wordt toegevoegd.
Rem, Paul.
Haagse huizen van
Oranje, met de trefwoorden Oranje-Nassau,
Huis van; geschiedenis +
’s-Gravenhage; geschiedenis. De trefwoorden
worden: Paleizen; OranjeNassau, Huis van; ’sGravenhage; geschiedenis + Landhuizen;
Oranje-Nassau, Huis van;
’s-Gravenhage; geschiedenis.

SISO
2021-26-5124
ppn 433338105

Rem, Paul.
Haagse huizen van
Oranje, met het SISOnummer: 936.2. Het SISOnummer wordt: 718.2.

PIM
2012-28-0544
ppn 354241915

2021-30-2495
ppn 433879475

2021-41-0745
ppn 434181870

Peirs, Marc.
De Vlaamse Ardennen,
met het PIM-trefwoord:
België (Ardennen). Het
PIM-trefwoord wordt:
België (Vlaamse
Ardennen).
Boonstra, Jan.
Dagboek Indonesië
(West-Java) van Jan
Boonstra, met het PIMtrefwoord Indonesië. Het
PIM-trefwoord wordt:
Politionele acties.
Heijne, Merijn.
Omstreken, met de PIMcategorie 15 Verkeer en
Vervoer en het PIMtrefwoord Fietspaden.
De PIM-categorie wordt:
19 Nederland. Het PIMtrefwoord wordt: Fietstochten.

2021-26-5124
ppn 433338105

Rem, Paul.
Haagse huizen van
Oranje, met de PIMcategorie 19 Nederland en
het PIM-trefwoord
Oranje-Nassau. De PIMcategorie wordt: 21
Beeldende kunst. Het
PIM-trefwoord wordt:
Paleizen.

Titel
2021-36-4952
ppn 434177318

Meijer, Victor.
De mensheid volgens
Crocodile Charlie. De titel
wordt: De mensheid
volgens Crocodile
Charley.

Leeftijdsindeling
2021-20-1764
ppn 433102837

2021-20-1763
ppn 433102829

2021-20-1765
ppn 433102845

2021-20-1762
ppn 433102802

Sommer, Nathan.
Haviken, non-fictie jeugd
met SISO-aanduiding AJ
598.8 en Pim-rubriek 17
Dieren. Wordt non-fictie
jeugd met SISOaanduiding J 598.8 .
Sommer, Nathan.
Arenden, non-fictie jeugd
met SISO-aanduiding AJ
598.8 en Pim-rubriek 17
Dieren. Wordt non-fictie
jeugd met SISOaanduiding J 598.8
Sommer, Nathan.
Uilen, non-fictie jeugd
met SISO-aanduiding AJ
598.8 en Pim-rubriek 17
Dieren. Wordt non-fictie
jeugd met SISOaanduiding J 598.8
Sommer, Nathan.
Valken, non-fictie jeugd
met SISO-aanduiding AJ
598.8 en Pim-rubriek 17
Dieren. Wordt non-fictie
jeugd met SISOaanduiding J 598.8

