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"In this gracefully written book Dr. Eva Poluha
wrestles with important issues of Ethiopian political
culture and cultural continuity and transmission in
general. Drawing upon her years of experience in
the country, as well as the data from this school
ethnography, she has produced a stimulating and
thought-provoking work for those interested in
problems of cross-cultural education as well as in
Ethiopia." -- Herbert S. Lewis, Professor Emeritus,
Department of Anthropology, University of WisconsinMadison Children play a vital role as a source of
information on politics but have been neglected as
political actors in research contexts. In this study,
children are used as a window to an Ethiopian
society where hierarchical relations persist, despite
the numerous political and administrative
transformations of the past century. With data
gathered through participant observation the book
examines how young, Addis Abeba school children
learn to adapt to and reproduce relations of
superordinaton or subordination based on gender,
age, strength and social position. The children's
experiences are viewed in the historical context of
state-citizen relations where hierarchy and
obsession with control have been and continue to be
dominant. The discussion focuses on the power of
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continuity in the reproduction of cultural patterns and
political behaviour, and on how change towards
more egalitarian relations could come about.
Analyse van de oorsprong, aard en uiteenlopende
verschijningsvormen van het fascisme.
Zeg je vrienden en familie maar vaarwel. Bereid je
voor op een werkweek van 97 uur, beslissingen over
leven en dood, een constante vloed aan
lichaamssappen en een budget dat eerder gepast
lijkt voor een turfsteker. Welkom in het leven van een
arts in opleiding. Tijdens de helse dagen en
slapeloze nachten hield cabaretier en voormalig arts
in opleiding Adam Kay jarenlang in het geheim een
dagboek bij. Zijn verslagen van de frontlinies van het
ziekenhuis zijn samengebracht in dit afwisselend
hilarische, afschuwelijke en ontroerende boek. Dit
doet even pijn vertelt je alles wat je wilt weten over
het werk op een ziekenboeg - plus een aantal dingen
die je liever níet had willen weten. Mogelijke
bijwerkingen: spontane lachstuipen en opwellende
tranen. Adam Kay (1980) werkte jarenlang als arts in
opleiding, maar is tegenwoordig een succesvol
cabaretier en scriptschrijver. Zijn debuut Dit doet
even pijn werd direct een bestseller in GrootBrittannië en is inmiddels in vijftien landen vertaald.
Indianapolis Monthly is the Circle City’s essential
chronicle and guide, an indispensable authority on
what’s new and what’s news. Through coverage of
politics, crime, dining, style, business, sports, and arts
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and entertainment, each issue offers compelling
narrative stories and lively, urbane coverage of Indy’s
cultural landscape.
UITSLUITEND GESCHIKT VOOR IBOOKS Dit boeiende
en alomvattende handboek is een onmisbare hulp om te
kunnen overleven in de wildernis en in elk klimaat, op
land of op zee, voor kampeerders, trekkers en zeilers en
verder voor iedereen die zich bezighoudt met
outdooractiviteiten.
Het klassieke verhaal van de Bergsons, een familie van
Zweeds-Amerikaanse immigranten in het boerenland
nabij het fictieve stadje Hanover Nebraska, aan het
begin van de 20e eeuw. De hoofdpersoon, Alexandra
Bergson, erft de familiale landbouwgrond wanneer haar
vader sterft, en zij wijdt haar leven aan het maken van de
boerderij tot een levensvatbare onderneming in een tijd
waarin veel andere allochtone gezinnen de prairie
opgeven en verlaten. De roman houdt zich ook bezig
met twee romantische relaties, één tussen Alexandra en
familie vriend Carl Linstrum en de andere tussen
Alexandra's broer Emil en de getrouwde Marie Shabata.
Twee vriendinnen uit een arme wijk in Noord-Londen
dromen ervan danseres te worden. Maar slechts een van
hen heeft talent. Het andere meisje moet haar droom
prijsgeven, maar zal zijdelings in de wereld van de dans
blijven als persoonlijk assistente van een
wereldberoemde popster _ een bestaan vol glamour,
maar altijd de glamour van anderen. De moeilijke relatie
met haar moeder confronteert haar bovendien met
allerlei vragen over haar afkomst. Wat hebben muziek,
dans en persoonlijke ambitie met elkaar te maken? In
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hoeverre val je samen met de geschiedenis van je
voorouders? En wanneer is een mens eigenlijk vrij? De
hechte maar ingewikkelde vriendschap tussen deze
meisjes eindigt abrupt als ze begin twintig zijn, maar ze
blijven elkaars leven op afstand bepalen. Swing Time is
een oogverblindend, energiek en hartverwarmend
verhaal over vriendschap, muziek en afkomst en hoe al
deze dingen bepalen wie we zijn. Deze roman, die
beweegt tussen de contrasterende decors van
Noordwest-Londen en West-Afrika, is een exuberante
dans op de muziek van de tijd. Zadie Smith (1975) is een
van de grootste en invloedrijkste schrijvers van haar
generatie. Ze publiceerde de veelvuldig bekroonde
romans Witte tanden, De handtekeningenman, Over
schoonheid, NW, De ambassade van Cambodja en de
essaybundel Ik heb mij bedacht. Ze schrijft regelmatig
voor The New Yorker en The New York Review of
Books. 'Een eerbewijs aan de dans als verbindende
kracht, vol indringende observaties. Een roman met een
enorme reikwijdte en onvergetelijke personages. Swing
Time heeft een bijtende humor, omspant bijna letterlijk
de wereld en is een duizelingwekkende zoektocht naar
identiteit, persoonlijke voldoening en liefde. Dit verhaal
van een verloren en hervonden vriendschap gaat heel
veel mensen aanspreken.' Booklist 'Een scherpe, met
grote beheersing geschreven roman over de dans en de
zwarte identiteit, van een schrijfster die zich vaardig door
een mijnenveld van culturele vraagstukken beweegt.
Smith verbluft met haar beschrijvingen en de
ontwikkeling van haar intrige, toont wereld- en
mensbeelden met de scherpte van een camera. Een
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ontroerende, geestige en belangrijke roman die de grote
levensvragen aan de orde stelt met de sierlijke
behendigheid van een Fred Astaire of Michael Jackson.'
Kirkus Reviews 'Een sterke en rijke roman. Breed van
opzet maar ook diep, vooral waar Smith haar briljante
kijk op de popcultuur ventileert.' Publishers Weekly
Op zesendertigjarige leeftijd wordt de briljante en
ambitieuze neurochirurg Paul Kalanithi gediagnosticeerd
met stadium IV longkanker. Van de ene op de andere
dag verandert hij van een arts die levens redt in een
patiënt die moet vechten voor zijn eigen leven. De
laatste 22 maanden van zijn leven besluit hij zijn grote
ambitie waar te maken: een meesterlijk boek schrijven
over zijn bijzondere levensloop. Wat maakt het leven nog
de moeite waard als je de dood in de ogen kijkt? Wat
doe je als al je dromen over een toekomst plaats moeten
maken voor een miserabel noodlot? Wat betekent het
om een kind te krijgen en nieuw leven op aarde te zetten
terwijl je eigen leven langzaam wegebt? Paul Kalanithi
stierf in maart 2015, terwijl hij de laatste hand legde aan
zijn memoires. Zijn wijze observaties en rijke inzichten in
het leven zijn hartverscheurend. Als adem vervliegt is
een onvergetelijk boek over een naderend einde en de
relatie tussen arts en patiënt van een begenadigd
schrijver, die helaas beide rollen moest vervullen.
This book discusses reforms that should be undertaken
in secondary education to support Ethiopia s transition
from a low- to middle-income economy. The most critical
reform identified is the introduction of a flexible
curriculum that serves the needs of all students,
including those who may not pursue higher education.
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Includes special issues.
The record of each copyright registration listed in the
Catalog includes a description of the work
copyrighted and data relating to the copyright claim
(the name of the copyright claimant as given in the
application for registration, the copyright date, the
copyright registration number, etc.).
India, 1947. In het dorpje Mano Majra leven
moslims, sikhs en hindoes vredig naast elkaar, tot er
er een trein vol vermoorde vluchtelingen in het dorp
arriveert. De burgeroorlog rondom de stichting van
India en Pakistan is begonnen. Trein naar Pakistan
is het diepmenselijke en ontroerende verhaal van
een eeuwenoude dorpsgemeenschap die binnen
enkele dagen uit elkaar wordt gescheurd. Met
indrukwekkend weinig woorden toont Singh de lezer
de complexiteit van opkomende polarisatie en
geweld. In 2017 is het precies zeventig jaar geleden
dat India en Pakistan van elkaar werden
afgescheiden nadat de Britse kolonisatoren zich
hadden teruggetrokken. Van de ene op de andere
dag moesten moslims naar de ene kant, en hindoes
naar de andere kant van de grens emigreren, met
miljoenen slachtoffers aan beide kanten. Die pijnlijke
en vaak vergeten geschiedenis wordt verteld in de
roman Trein naar Pakistan van Khushwant Singh.
Een fascinerend en hartverscheurend boek.
Copyright: d6eb312c0bdb32b9f25dd1ec88fe39e7
Page 6/6

Copyright : fanrekord.diefantastischenvier.de

