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Leven en werk van de kunstenaar (1898-1971), waarbij uitgebreid aandacht wordt geschonken aan de mathematische aspecten van zijn kunst.
Julian Barnes heeft kunst en literatuur zelf moeten ontdekken, en dat gebeurde pas op latere leeftijd. Op een dag bezocht hij het Musée Gustave Moreau, zonder precies te
weten wie de schilder was, en werd getroffen door zijn ongewone, weelderige werk. De mystiek van de schilderijen in combinatie met het feit dat hij een ‘eigen ontdekking’ had
gedaan, zette hem in vuur en vlam. Julian Barnes weet hoe kunst je hart kan veroveren en hoe dat op de lezer over te brengen. Hij neemt de lezer mee op ontdekkingsreis langs
de romantiek, het realisme naar zijn favoriete stroming, het modernisme. Gepassioneerd en uitnodigend leert hij ons het werk kennen van grote schilders als Delacroix, Courbet,
Manet, Cézanne, Degas, Redon, Bonnard, Magritte, Howard Hodgkin en Lucian Freud.
Tina Turner, de lang heersende Queen of Rock ‘n’ Roll, onthult in deze onthutsende autobiografie het nooit eerder vertelde verhaal van een wonderbaarlijk leven in de
spotlights. Alles komt aan bod: haar jeugd die ze katoenplukkend doorbracht in Nutbush, Tennessee, haar reis naar de top samen met Ike Turner, haar wereldwijde succes in de
jaren ’80, tot aan het overweldigende succes van Tina: The Musical dit jaar. Tina vertelt eerlijk en onverbloemd over haar verleden, haar diepste dalen en hoogste pieken, en
alles daartussenin. My love story is een inspirerend, aangrijpend en verrassend verhaal over een carrière van meer dan 60 jaar in de muziekgeschiedenis, en is net zo
gedenkwaardig en vermakelijk als elk van haar grootse hits.
Honderd oefeningen van een Japanse zenmonnik voor een leven vol rust en vreugde De perfecte mix van Haemin Sunim en Marie Kondo, en voor de lezers van Ikigai Hoe fijn
zou het zijn als we ons elke dag fris zouden voelen en vol nieuwe energie? Veel mensen zijn druk of voelen zich gestrest. Om deze gevoelens tegen te gaan, zoeken we naar
bijzondere ervaringen. Maar omdat die ervaringen geen deel uitmaken van ons dagelijks leven, verdwijnt dat spannende en fijne gevoel altijd weer snel. Shunmyo Masuno geeft
ons eenvoudige lessen om ons leven élke dag gemakkelijker en aangenamer te maken. Deze Japanse zenmonnik helpt je je leven te vereenvoudigen. Je leert geluk te vinden
door kleine veranderingen en door jezelf open te stellen voor een hernieuwd gevoel van vrede en innerlijke kalmte. Shunmyo put uit de eeuwenoude wijsheid van zen en geeft je
duidelijke en gemakkelijk te volgen lessen. Mindful tips als ‘Leer te leven in het moment’ worden afgewisseld met praktische lessen als ‘Zet je schoenen op een nette rij nadat
je ze uitdoet’ – dat brengt overzicht in je leven. En door de prachtige, simpele pentekeningen krijg je als lezer de gelegenheid om echt te ontspannen. De pers over Zen & de
kunst van eenvoudig leven ‘Masuno doet voor geestelijke rommel wat Marie Kondo heeft gedaan voor huishoudelijke rommel: versimpelen en vereenvoudigen... Dit is een
bestseller in Japan en zal zeker resoneren bij fans van zen, of iedereen die zijn drukke geest wil kalmeren.’ Publishers Weekly ‘Deze kleine schat moet op elk nachtkastje
komen te liggen. Het maakt ons bewust van de meest gewone, alledaagse momenten van ons leven, en het onthult de rijkdom, vrede en vreugde die ontstaat door eenvoudig te
leven.’ Allan Lokos, oprichter en leidende leraar, Community Meditation Centre, NYC ‘Een simpeler leven leiden is een oefening maar het is ook normaal en gewoon. De
eenvoudige en relevante tips van Shunmyo Masuno beginnen voorzichtig en met de meest troostende alledaagsheid, wat voor ons, de uitgeputte massa, voelt als een warme
adem van vertrouwdheid.’ Sarah Wilson, New York Times-bestsellerauteur
De Vijfde Golf komt eraan, en de mensheid staat aan de vooravond van totale vernietiging. Cassie, Ben en Ringer overleefden de eerste vier Golven en staan voor een moeilijke
keuze: wachten tot Evan Walker terugkomt, of op zoek gaan naar andere overlevenden vóór de vijand hen te pakken krijgt. Want dat er een nieuwe aanval komt is onvermijdelijk.
Cassie en haar vrienden zullen de ultieme strijd moeten aangaan tussen hoop en wanhoop, leven en dood. We hebben de eerste vier Golven overleefd. We houden vol, maar de
overwinning is nog ver weg. We hebben hoop, maar worden door haat verteerd. Ze denken dat we zwak zijn. Maar we zijn niet alleen. #oneindigezee
Sta jij je eigen geluk en succes in de weg? Heb je soms moeite om jezelf te begrijpen? Nemen emoties soms je leven over? De Chimp Paradox is een krachtige, bewezen
methode voor zelfvertrouwen, succes en geluk. Professor Steve Peters legt uit welke strijd je brein dagelijks moet leveren (jij wil dit, je 'chimp' wil dat) en hoe je dat stemmetje
onder controle krijgt. Peters' methode is gebaseerd op wetenschappelijke feiten en uitgangspunten die in een werkbaar model zijn gegoten om direct mee aan de slag te gaan.
Het kan je helpen om bijvoorbeeld angsten aan te pakken, je zelfvertrouwen te vergroten en je emoties onder controle te houden. Dit boek laat je zien hoe je brein werkt en hoe
je het zo kunt managen dat niets je meer in de weg staat om een gelukkiger en succesvoller leven te leiden.
De begaafde kunstenares werd pas aan het eind van haar leven ontdekt en groeide uit tot een cultfiguur. Haar werk is tegenwoordig onbetaalbaar. Ze is de legende geworden
die haar tragische levensverhaal belooft: onder anderen Trotski, Weston en Rivera waren haar minnaars, ze dweepte met het marxisme, was openlijk biseksueel en haar
betoverende kunst werd tegen wil en dank surrealistisch gedoopt In deze biografie wordt beschreven hoe de Mexicaanse schilderes Frida Kahlo (1907-1954) zich ontwikkelde tot
een belangrijk surrealistische schilder, die pas een jaar voor haar dood erkenning begon te krijgen. Met haar man, de toen gevierde schilder en volksheld Diego Rivera, leidde ze
een stormachtig leven, tot haar gezondheid haar aan bed kluisterde. De Amerikaanse kunsthistoricus Hayden Herrera heeft een boeiende en evenwichtige biografie geschreven,
waarin de vele opgenomen brieven van Kahlo het geheel extra levendig maken. Ook haar werk wordt goed en duidelijk besproken. Daarmee is deze biografie beter en
informatiever dan Rauda Jamis' 'Frida Kahlo, een vrouw'.
Zomer 1970: de Magic Bus van Amsterdam naar Nepal De jonge Paulo wil schrijver worden en laat zijn haar groeien. Nadat hij tijdens de militaire dictatuur in Brazilië gearresteerd wordt op
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verdenking van terrorisme trekt hij, eenmaal vrijgelaten, de wijde wereld in op zoek naar vrijheid en de ultieme zin van het leven. Hij maakt een rondreis door Zuid-Amerika en gaat dan naar
Europa om aan te spoelen in Amsterdam, waar hij in 1970 – de Nederlandse Summer of Love – op de Dam de Nederlandse Karla leert kennen. Met haar besluit hij op de Magic Bus richting
Nepal te stappen. De reis is het begin van een onstuimige liefdesgeschiedenis en een periode die hen beiden diepgaand verandert en nieuwe waarden verschaft.
Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog wordt de vijfentwintigjarige cavalerist Toni Hofmiller overgeplaatst naar een klein garnizoen aan de Oostenrijks-Hongaarse grens. Op een feest
bij de aristocratische familie Kekesfalva vraagt hij per ongeluk de verlamde dochter ten dans. Dit blijkt het begin van een ingewikkelde en slepende affaire.
Geschiedenis en ontwikkeling van het Kubisme (1907-1917).
De Mijn strijd-reeks is een ongekend literair project van zes boeken, waarin Karl Ove Knausgård onverholen over zichzelf en zijn familie schrijft. Zijn werk roept heftige reacties op, zowel bij
pers en publiek als bij zijn naasten. Als nooit tevoren waardeert hij daarom zijn vrouw Linda, bij wie hij veel steun vindt. Maar juist zij, met haar bipolaire stoornis, lijdt sterk onder de gevolgen
van zijn literaire ambities. Had hij dit ervoor over? Knausgård schrijft op ontroerende wijze over identiteit, menselijkheid, literatuur, kunst, geschiedenis, en wijdt een essayistisch intermezzo
aan Het Kwaad. Doordat hij telkens het verstand voorbijgaat, op zoek naar de emotie, laat zijn werk niemand onberoerd.
Het leven lacht de jonge zeeman Edmond Dantès toe, tot jaloerse 'vrienden' hem, op de dag van zijn verloving, valselijk van landverraad beschuldigen. Hij wordt ten onrechte opgesloten in de
donkere kerkers van het Château d'If, waar hij veertien jaar zucht om gerechtigheid. Zijn te betreuren verloofde Mercédès heeft ondertussen, na jaren van trouw aan Dantès, toegestemd in
een vreugdeloos huwelijk met zijn huichelachtige vijand Fernand. Als Dantès hoort van een verborgen schat op het eiland Montecristo, besluit hij te ontsnappen, de schat in handen te krijgen
en deze te gebruiken om wraak te nemen op de drie mannen die hem in het verderf hebben gestort. Vertaler Jan H. Mysjkin kreeg voor deze eerste integrale vertaling van 'De graaf van
Montecristo' in het Nederlands de prestigieuze Elly Jaffé Prijs.
Het gevoel dat we onderling en met het universum verbonden zijn is niet nieuw. Traditionele volkeren waren zich bewust van immateriële connecties en ze maakten deel uit van hun dagelijks
leven. De moderne wetenschap ontkent deze connecties en gelooft alleen in dat wat zichtbaar is of wetenschappelijk bewezen. Twintig vooraanstaande deskundigen op het terrein van
psychiatrie, natuurkunde, filosofie, antropologie, bijna-doodervaring en spiritualiteit vertellen over hun ervaring en interactie met het kosmisch geheugenveld. Hun ervaringen worden nu
ondersteund en bewezen door nieuw wetenschappelijk onderzoek, waaruit blijkt dat er een kosmisch geheugenveld is dat alle informatie bevat uit verleden, heden en toekomst. Op dit moment
neemt de frequentie en sterkte van deze Akasha-ervaringen toe. Ze zijn onderdeel van een grootschalige evolutie van het menselijke bewustzijn. Er is een grootschalige evolutie gaande van
het menselijk bewustzijn
Beschrijving van de spirituele groei van de menselijke ziel tussen de verschillende levens.
Als Zuster Margaret uit het klooster verdwijnt, ontvangt haar nichtje Mare een kartonnen doos die aan haar tante had toebehoord. Erin zit een gouden relikwie en een handgeschreven briefje met de
geheimzinnige tekst: Dit behoort toe aan de dertiende discipel. Volg het waarheen het je leidt. Mare gaat op zoek naar haar tante en ontdekt dat het relikwie een geheim bewaart dat de geschiedenis van het
Christendom ingrijpend kan veranderen. Het kan zelfs een geheel nieuwe betekenis geven aan hoe het is om ‘christen te zijn’. Bij haar speurtocht wordt Mare geholpen door een groep sceptische mensen
en zondaars: de journalist Frank, de excentrieke Lilith, mensenhater Galen en de verpleger Jimmy. Samen proberen ze het mysterie van het relikwiedoosje met zijn geheimzinnige inhoud te ontrafelen. Maar
kunnen ze wel omgaan met wat ze ontdekken? Ook over zichzelf... Met zijn prachtige vertelwijze en zijn religieuze kennis onthult Deepak Chopra verlichtende waarheden over Jezus, zijn volgers en vooral
over de tijdloze kracht van het geloof. ‘Deepak Chopra is een van de meest verlichtende en inspirerende filosofen van deze tijd.’ – Michail Gorbatsjov
Na de moord op haar vader ontdekt een 15-jarig meisje dat hij niet was wie ze dacht dat hij was. - 14 jaar e.o.
Helen was niet van plan haar dementerende moeder te vermoorden, maar voor ze het goed en wel beseft, heeft ze haar met een stapel handdoeken gesmoord. Spijt heeft ze niet meteen: is het niet beter
voor haar moeder om op achtentachtigjarige leeftijd thuis te overlijden dan nog jaren te moeten wegkwijnen in een verzorgingstehuis? Helen doet haar best de sporen uit te wissen, maar elk besluit lijkt van
kwaad tot erger te leiden en elke handeling voert haar verder terug naar haar jeugd en de gecompliceerde relatie met haar moeder.
‘Ik zal de laatste zijn’ is het schokkende maar tegelijk inspirerende verhaal van mensenrechtenactiviste Nadia Murad over haar vlucht uit de handen van Islamitische Staat. Voor het eerst vertelt Nadia Murad
in detail over haar levensgevaarlijke vlucht naar de vrijheid. Ondanks de verschrikkingen die ze heeft ondergaan, is ze strijdbaar. Met hulp van Yazda, een non-profit organisatie die Yezidi slachtoffers helpt,
wil ze de Islamitische Staat aansprakelijk stellen voor genocide en misdaden tegen de mensheid. Ze wordt daarin vertegenwoordigd door niemand minder dan de beroemde advocaat Amal Clooney. ‘Ik zal
de laatste zijn’ is een verhaal van ongekende moed en veerkracht.
In ‘Luther’ vertelt hoogleraar geschiedenis Lyndal Roper het levensverhaal van de Duitse Maarten Luther. Als de dan nog onbekende Maarten Luther op 31 oktober 1517 in een Duits stadje een theologisch
pamflet op de deuren van de kerk spijkert, kan hij niet voorzien dat die daad het begin zal vormen van de moderne tijd. Zijn poging om het christendom te hervormen verdeelt de westerse kerk tot op het bot
en brengt het geloof van de mensen in heel Europa aan het wankelen. De Reformatie is een feit. Maarten Luther (1483-1546) verenigde vele kanten in zich. Hij was een zeer gelovig mens maar werd tegelijk
verscheurd door spirituele twijfel. Luther was een fantastisch schrijver wiens vertaling van de Bijbel de Duitse taal definitief zou vormen. Hij was een getrouwde ex-monnik die de menselijke seksualiteit
bevrijdde van het stigma van de zonde. Een religieuze fundamentalist, een jodenhater en een politiek reactionair. In deze nieuwe, gezaghebbende biografie laat Lyndal Roper zien hoe een ogenschijnlijk
kleine daad van verzet leidde tot een strijd tegen de overheersende macht van de kerk. Roper beschrijft de tegenstrijdige psychologische krachten waardoor Luther werd gedreven en de enorme invloed die
hij heeft gehad op het verloop van de Europese geschiedenis. Nieuwe, gezaghebbende biografie over de man die de Reformatie ontketende
Alma brengt samen met haar ouders ieder weekend door in hun buitenhuis op een eiland in de buurt van Buenos Aires. Daar wonen haar beste vriendin, Carmen, en haar broer Marito, en mede door hen
voelt de tijd op het eiland als een sprookje. Maar daar komt een eind aan als ze verliefd wordt op Marito en haar ouders Alma verbieden nog contact met hem te hebben. Hoe sterk zijn de gevoelens die Alma
voor Marito heeft? En kan ze zich afzijdig houden van de politieke onrust in Argentinië? Inés Garlands wondermooie en diepdroevige roman over een grote liefde in de tijd van de militaire dictatuur werd in
zowel Argentinië als Duitsland uitgeroepen tot beste jeugdroman van het jaar.
Beknopt overzicht van de schilderkunst, met nadruk op Duitse kunst en op de oude kunst.
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Dubbel-biografie waarin parellellen getrokken worden tussen beide dictators en hun totalitaire systemen.
De filmeditie van De kleine vampier is gebaseerd op het gelijknamige, populaire boek van Angela Sommer-Bodenburg en bevat fenomenaal beeldmateriaal uit de eerste 3D-animatiefilm van
Nederlandse bodem. Rudolph is al zeker 150 jaar een 13-jarige vampier. Dat is niet altijd even makkelijk, en nu wordt zijn familie bedreigd door een beruchte vampierjager. Gelukkig ontmoet
Rudolph de sterveling Anton, eveneens 13 jaar oud. Anton is geïnteresseerd in oude kastelen, kerkhoven en... vampiers. Hij besluit Rudolph te helpen in diens hilarische krachtmeting met zijn
vijanden. Lukt het de twee vrienden om Rudolphs familie te redden?
De ontwikkeling van de Amerikaanse kunstenaar (1882-1967) en een analyse van zijn schilderijen.
Nora Grey is verstandig, slim en loopt nooit in zeven sloten tegelijk. Haar eerste fout was om verliefd te worden op Patch. Patch maakt de ene fout na de andere en heeft een verleden dat
verre van brandschoon is. Verliefd worden op Nora is het beste dat hem ooit is overkomen. Maar kunnen Nora en Patch een brug slaan tussen hun twee verschillende werelden als dat
betekent dat hun hart op een hartverscheurende manier op de proef wordt gesteld?
Pleidooi voor spirituele groei om het leven als mens van middelbare leeftijd te aanvaarden en ten volle te gaan leven.
Voor haar dood werkte Lucia Berlin aan een boek met nog niet gepubliceerde autobiografische schetsen. In ruim 20 hoofdstukken beschreef ze haar wijdse wereld: van Alaska tot Argentinië,
Kentucky tot Mexico, New York City tot Chili. De plaatsen waar ze woonde en de mensen die ze kende beschrijft ze met dezelfde scherpzinnigheid, liefde en humor waardoor lezers verliefd
werden op haar verhalen. In deze memoir heeft haar zoon Jeff Berlin de gaten opgevuld met foto's en brieven van Lucia's bewogen, romantische en tragische leven.
Otto is een neushoorn. Hij woont in Toppers kamertje op de derde verdieping. Topper heeft het niet makkelijk met hem, want Otto is veel te groot voor het kamertje en hij vreet enorme
hoeveelheden hooi. Hij ronkt zó, dat de muren ervan scheuren. Hoe komt Topper van Otto af? Door de deur kan Otto niet, want die is veel te smal.

Overzicht van de stromingen in vooral de westerse kunst vanaf 1900.
Biografie van de Britse popster (1946-1991).
Een 11-jarige Braziliaanse jongen probeert te begrijpen waarom zijn vriend, een schilder, zelfmoord heeft gepleegd. Vanaf ca. 12 jaar.
Het olifantje Babar dat zijn moeder heeft verloren, wordt in de stad opgevoed door een lieve oude dame. Groot formaat prentenboek met zachtgekleurde tekeningen en
handgeschreven tekst. Vanaf ca. 4 jaar.
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