Lezen
kijken&
luisteren

BOEKEN

TV

Geen geheim meer

Op jonge leeftijd een dagboek bijhouden, we deden het allemaal. Je
vertrouwde al je gevoelens en gênante
ervaringen toe aan het papier en alles
wat je schreef bleef geheim voor de
buitenwereld. Marc-Marie Huijbregts
brengt daar verandering in. Hij vraagt
dagboekschrijvers om voor een volle
zaal passages uit hun eigen dagboek
voor te lezen. Dat wordt heerlijk meegenieten van alle ontboezemingen.

Een obsessieve
vriendschap

Voor de camera

Lief dagboek is elke zondagavond om 21.20 uur te zien op NPO1.

THRILLER De Noorse auteur
Samuel Bjørk levert met De jongen
in de sneeuw wederom een
angstaanjagende thriller af vol onverwachte wendingen. Het begint
met de vondst van een vermoorde
ballerina in een meer; in het bos
vlakbij staat een op haar gerichte
camera. In de lens is een 4 gekrast.
Het onderzoek van rechercheurs
Holger Munch en Mia Krüger wordt
al snel levensgevaarlijk.
€ 20 (Luitingh/Sijthoff).

Hoe het leven
doorgaat

Speciale jubileumuitgave

NON-FICTIE Een prachtig,
troostrijk boekje over rouw, dat is
Een zee van glas door Geerteke
van Lierop. In de zomer van 2016
verdronk haar geliefde. In korte,
tere hoofdstukjes en gedichten
vertelt ze hoe geleidelijk de stroom
van medeleven opdroogde, de
seizoenen vergleden, hoe haar
emoties telkens een andere vorm
aannamen en hoe het leven toch
weer doorging zonder hem.
€ 15 (Ten Have).

NETFLIX

BESTELLEN
JU

Margriet
Jubileumuitgave 80 jaar

YOUNG ADULT Voor de doelgroep die te oud is voor een kinderboek en te jong voor literatuur is er
het young adult-genre. In Carry
Slees #LaatsteVlog laat Noud zijn
vriend Gijs stikken, waarna Gijs de
vriendschap beëindigt. Ook de rest
van de klas laat Noud vallen en
maakt hem uit voor lafaard. Noud
besluit om met Roos te vloggen en
extreme stunts uit te halen en zo te
bewijzen dat hij geen watje is.
Dan raken ze verstrikt in enge
praktijken… € 14,99 (Carry Slee).

Ballerina vermoord

Gerrit de Jager
tekent sinds 2000
Zusje in Margriet
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AAL VAN NU
AL ACHT DECEN NIA HELEM

bij Margriet 46-2018

Nu te koop: het jubileumboek
Margriet, al acht decennia
helemaal van nu. Kijk op pag. 11
voor meer informatie.

Spaanse Gossip Girl
Elite is een nieuwe Spaanstalige serie
die ook wel wordt vergeleken met de
Amerikaanse serie Gossip girl. Elite
had al vele fans op Instagram voordat
er nog maar één uitzending online
stond. De serie gaat over drie tieners
die naar de meest exclusieve school

in Spanje worden gestuurd.
Noodgedwongen, want ze behoren
niet bepaald tot de elite. Wat begint
met wat spanning in de schoolbanken
eindigt met een moordmysterie dat
moet worden opgelost.
Elite is nu te zien op Netflix.

TV

LEKKER VOOR
DE BUIS
Tot anderhalve maand geleden
konden we nog genieten van The
voice senior en nu is het alweer tijd
voor een nieuw seizoen van The
voice – het negende. Naast Waylon, Anouk en Ali B
zal Lil’ Kleine dit seizoen als vierde coach in de rode
stoelen plaatsnemen. Welke nieuwe talenten zullen nu
weer worden ontdekt?
The voice of Holland is elke vrijdagavond te zien op RTL 4.
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tekst: heleen spanjaard (lezen), laura hoogeveen (kijken, luisteren).

ROMAN De zinderende hitte van
het Marokkaanse Tanger in de
jaren vijftig komt je tegemoet in Fata
morgana van Christine Mangan.
De net verhuisde Amerikaanse
Alice voelt zich in deze drukke,
exotische stad verre van thuis, tot
haar oude schoolvriendin Lucy
haar opzoekt. Samen trekken ze
eropuit, maar als Alices echtgenoot
verdwijnt, ziet ze de bemoeizuchtige Lucy opeens in een ander
daglicht. € 21 (Ambo/Anthos).

ALBUM

Thuis tussen de sterren

Dat The voice talenten voortbrengt bewijst Maan.
Ruim twee jaar nadat ze won, gaat de zangeres nog
steeds als een trein. Ze heeft het afgelopen jaar
heel wat mogen bijschrijven op haar cv: haar
eerste EP’s en album, een uitverkochte clubtour
en diverse succesvolle samenwerkingen met
onder anderen Ronnie Flex. En omdat het
Nederlandstalige repertoire haar zo goed blijkt
te liggen, heeft ze een nieuw album uitgebracht,
volledig in het Nederlands.
Het nieuwe album van Maan is nu verkrijgbaar.
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