Aanschafinformaties week 29, 2022
Mediaberichten
Bij dit nummer
Fictie volwassenen
• Itamar Vieira (Junior): Kromme ploeg.
Een indringende familieroman over ongelijkheid en moderne slavernij in Brazilië. Als de
zusjes Bibiana en Belonísia een mysterieuze
koffer onder het bed van hun grootmoeder
vinden, komt die vondst hen duur te staan. Na
het incident kan de een niet meer spreken en
wordt de ander haar stem. De ongelijkheid in
het land drijft de zussen echter met de jaren
steeds verder uit elkaar. Belonísia lijkt tevreden
met het harde leven op het platteland; Bibiana
besluit te strijden voor de rechten en emancipatie van de arbeiders.
Non-fictie volwassenen
• Wiebren Rijkeboer: Power in the darkness.
Een muzikaal onderzoek naar de geschiedenis
van de Britse postpunk en new wave. Na de
opkomst van de recht-toe-recht-aan punk van
de jaren zeventig ontstaat een stroom van
jonge bands die punk als uitgangspunt neemt
en begint te experimenteren met melodie,
folk, psychedelica en meer. Wybren Rijkeboer
schrijft over de mooiste platen van Britse en
Ierse bands uit de periode 1978-1991. Daarbij
komen bekende bands als The Clash en U2 aan
bod, maar ook meer obscure namen als
Cowboys International en Sad Lovers And
Giants. Met zwart-witafbeeldingen van de
betreffende albums. ‘Power in the darkness' is
het vijfde deel van de Muziekreeks van
uitgeverij Kleine Uil.

Fictie jeugd
• Koos Meinderts: Naar het noorden.
’Naar het noorden’ is een jeugdboek over de
Tweede Wereldoorlog. Jaap, Nel en Kleine Kees
trekken met het binnenschip naar het noorden
van het land, nu er in de eigen stad bijna niets
meer te eten is. Onderweg wordt Jaap gescheiden van zijn broer en zus, en krijgt hij
onderdak bij een kinderloos echtpaar. In deze
vreemde wereld vraagt Jaap zich af of hij zijn
familie ooit nog terug zal zien. Aangrijpend en
in vriendelijke stijl geschreven, met enkele
illustraties. Vanaf ca. 10 jaar.
Non-fictie jeugd
• An Swerts: Een warm nestje. Een gevoelig
en herkenbaar informatief prentenboek dat
hoogsensitiviteit voor kinderen bespreekbaar
maakt. Wanneer de klas leert over honden in
het asiel, gaat het de gevoelige Laura erg aan
het hart. Ze wil zorgen dat zo veel mogelijk
honden liefde krijgen en een thuis hebben.
Mama stelt voor om elke zondag met een
hond uit het asiel te gaan wandelen. Samen
met haar vriend Robbe bedenkt Laura een
plan om nog meer voor de honden te doen.
In vriendelijke taal geschreven. Met fijne
illustraties in rustige kleuren. Met informatieve
bijlagen voor volwassenen met tips en waarin
experts informatie geven over hoogsensitiviteit. Het boek maakt deel uit van de serie:
‘Pleister’, over het bespreekbaar maken van
gevoelige onderwerpen. Voor lezen vanaf
ca. 6 jaar.

Buitenlands volwassenen
• Jeffers, Honoree Fanonne: The love songs of
w.e.b. du bois. Deze historische roman is veel
dingen tegelijk. Allereerst het verhaal van de
jonge vrouw Ailey, afkomstig uit een hoogopgeleide Afro-Amerikaanse familie uit Georgia
eind 20e eeuw. Maar ook de geschiedenis van
die Afro-Amerikaanse familie teruggaand tot in
de 19e eeuw met onder andere Schotse slavenhouders en Creek-indianen in de stamboom.
En verder is het een verhaal over racisme,
verslaving, zwarte universiteiten, universiteitsleven, feminisme, identiteit, incest en nog veel
meer. De auteur dompelt je onder in Ailey’s
familie, hun karakters, gewoontes, manier van
leven, problemen, etc. Door dat alles heen
spelen als een rode draad leven en woorden
van de beroemde Afro-Amerikaanse mensenrechtenactivist W.E.B. Du Bois (1868-1963) die
actief was als socioloog, historicus, schrijver,
dichter en academicus.
Dvd (volwassenen)
• De romantische komedie Marry Me is een
moderne love story over roem, het huwelijk en
social media. Met nieuwe nummers van
Jennifer Lopez (Hustlers) en Latin music-ster
Maluma, die zijn filmdebuut maakt in deze
film. Zangeres en superster Kat Valdez
(Jennifer Lopez) en rising star Bastian
(Maluma) zijn het meest sexy celebrity couple
ter wereld. Terwijl hun hit-song steeds hoger
klimt in de hitlijsten staan ze op het punt om
te trouwen tijdens een concert in aanwezigheid van hun fans dat ook gelivestreamd zal
worden. Charlie Gilbert (Owen Wilson) is een
gescheiden wiskundeleraar die door zijn
dochter Lou (Chloe Coleman, Big Little Lies) en
zijn beste vriendin (Sarah Silverman) wordt
meegesleept naar dit concert. Wanneer Kat
enkele seconden voor de ceremonie erachter
komt dat Bastian is vreemdgegaan met haar
assistent, dreigt ze in te storten op het podium
en valt haar flinterdunne leventje uit elkaar
voor de ogen van miljoenen fans. Maar dan
krijgt ze oogcontact met iemand uit het
publiek. Als datgene waar je bekend mee bent
je teleurstelt, dan is misschien het onbekende
wel de oplossing en dus maakt Kat de impulsieve beslissing om met Charlie te trouwen.
Wat begint als een ondoordachte reactie
verandert in een onverwachte, maar tevens
gecompliceerde relatie. IMDb-score: 6,0/10.

Daisy-rom (volwassenen)
• Woodrow, Margje: Smash. Integrale
weergave van het gelijknamige boek dat
aangeboden is in de a.i.-week 33, 2021. 'Het
verhaal in ‘Smash’ wordt afwisselend verteld
vanuit het perspectief van Luna en Ilan, die tot
dezelfde vriendengroep behoren. De vrienden
reizen af naar Terschelling voor een vakantie
vol feesten, drinken en chillen. Wat wel moeilijk is, is dat hun vriend Dani na een heftig
scooterongeluk al maanden in het ziekenhuis
ligt. En dat Luna net voor de vakantie een
duistere boodschap te horen krijgt van een
medium, helpt ook niet mee. Iemand lijkt het
op haar te hebben gemunt, en niemand is te
vertrouwen. Dani’s zus Malika heeft een hekel
aan haar en van haar opdringerige ex Duncan
krijgt ze de kriebels. (...) Dit is het vijfde boek**
van Margje Woodrow (winnaar Jonge Jury
2021) in de serie ‘Politie niet betreden’ met
jeugdthrillers van uitgeverij De Fontein. Het
spannende verhaal, met populair taalgebruik
en een sterke plot, heeft veel vaart en is
actueel, met veel verwijzingen naar jongerencultuur, zonder dat het overdreven aanvoelt.
Vanaf ca. 13 jaar.'
Games (volwassenen)
• Actiespel (Beat 'em up). Als weeskinderen
waren Jenn en Tristan terechtgekomen bij een
mysterieuze wetenschapper, die hen in huis
nam en opvoedde als zijn eigen kinderen. Maar
op een dag verdween hij onder zeer merkwaardige omstandigheden. Tijdens een wanhopige zoektocht naar hem vond het duo een
verborgen kelder en de Moon Gate portal, die
hen naar een gevaarlijke parallelle wereld
bracht waar het wemelt van de kobolden. Dit
spel kent uiteenlopende omgevingen en biedt
een keuze uit honderden wapens, pantsersets
en accessoires. Verder beschikt het spel over
tal van onverwachte verhaallijnen.

Vervallen aanbiedingen
Boeken
2021-46-3823,
jrg. 2022, afl. 26,
nr. 0039
ppn 436050579

Roosmalen, Marcel van.
Totaal. De titel komt te
vervallen omdat het
bestelnummer niet in de
digitale bestanden aanwezig was. De titel wordt
binnenkort opnieuw
aangeboden. U dient
opnieuw te bestellen.

Bibliografische berichten

PIM

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.

2021-39-5850
ppn 384070531

2021-48-5518
ppn 435377566

Boeken
Hoofdwoorden
2021-45-2770
ppn 435359088

2021-30-2379
ppn 430874103

Weverka, Peter.
Windows 11 voor senioren
voor Dummies. Het
hoofdwoord wordt:
Simmons, Curt.
Reis naar het westen.
Boek III. Het hoofdwoord
wordt: Chu Weng’en.

2022-08-5156
ppn 435502697

2022-09-5604
ppn 426268180

Trefwoorden
2021-39-5850
ppn 384070531

2021-48-5518
ppn 435377566

2022-08-5156
ppn 435502697

2022-09-5604
ppn 426268180

Westendorp, Linda.
Weg van het water,
zonder trefwoorden.
Het trefwoord wordt:
Tsunami's; Thailand; 2004;
verhalen.
Mizee, Nicolien.
Een licht onbewoond
eiland, met de trefwoorden: Schrijverschap
+ Brieven + Literatuur.
Het trefwoord wordt:
Mizee, Nicolien; brieven.
Broekhuizen, Francis van.
Bij twijfel hard zingen,
met het trefwoord:
Broekhoven, Francis van;
memoires. Het trefwoord
wordt: Broekhuizen,
Francis van; memoires.
Steiner, Rudolf.
Theosofie, met de
trefwoord: Theosofie +
Mensbeeld; antropofische
visie. Het trefwoord
wordt: Antroposofie.

Westendorp, Linda.
Weg van het water,
zonder PIM-kenmerken.
De PIM-categorie wordt:
16 Natuur en Milieu. Het
PIM-trefwoord wordt:
Overstromingen.
Mizee, Nicolien.
Een licht onbewoond
eiland. Deze titel is als
fictie aangeboden. De
PIM-categorie wordt: 22
Schrijvers en Boeken.
Het PIM-trefwoord wordt:
Mizee.
Broekhuizen, Francis van.
Bij twijfel hard zingen,
met het PIM-trefwoord:
Broekhoven. Het
PIM-trefwoord wordt:
Broekhuizen.
Steiner, Rudolf.
Theosofie, met de PIMcategorie 27 Religie en
het PIM-trefwoord:
Theosofie. De PIMcategorie wordt: 01
Geestelijk leven. Het
PIM-trefwoord wordt:
Antroposofie.

SISO
2021-39-5850
ppn 384070531

2021-48-5518
ppn 435377566

2022-09-5604
ppn 426268180

Westendorp, Linda.
Weg van het water,
zonder SISO-nummer.
Het SISO-nummer wordt:
568.1.
Mizee, Nicolien.
Een licht onbewoond
eiland. Deze titel is als
fictie aangeboden. Het
SISO-nummer wordt:
Nederlands 855.6.
Steiner, Rudolf.
Theosofie, met het SISOnummer: 285. Het SISOnummer wordt: 157.4.

Genres
2021-46-3648
ppn 43536510X

2022-05-3645
ppn 435403680

Wrobel, Stephanie.
Dit kan pijn doen.
De genres ontbreken.
De genres worden:
th + ps.
Boonen, Joes.
Hé koe, waar ga jij naar
toe?. Het genre
ontbreekt. Het genre
wordt: av.

