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BOEKEN VOOR KINDEREN EN JONGEREN
• Tot voorbij de regenboog,
Kathleen Amant

• Misschien is doodgaan wel hetzelfde
als een vlinder worden, Pimm van Hest

• Kikker en het vogeltje, Max Velthuijs

• Wolfje en de oude geit, Truus Breukers

• Lieve oma pluis, Dick Bruna

• Overal en ergens, Pimm Van Hest

• Anna’s moemoe is dood,
Kathleen Amant

• Een boom vol herinneringen,
Britta Teckentrup

• Poes denkt aan vis, Judith Koppens

• Hart op slot, Elien Craenhals

• Rikki en de eekhoorn,
Guido van Genechten

• Het verdwenen kersenrood,
Jenny Bakker

• Dag Opa, Jelleke Rijken

• Voor altijd in je hart,
Thaïs Vanderheyden

• Lotta mist oma, Diane Put
• Grote boom is ziek, Nathalie Slosse
• Afscheid van grote boom,
Nathalie Slosse
• Vaarwel, Nathalie Slosse
• Een boekje over troost, Veronique Puts
• Toverdruppels, Nathalie Slosse

• Mijn papa is een held, Berti Persoons
• Dood zijn, is dat voor altijd? Lies Scaut
• Als ik naar de wolken kijk,
Jonathan Jetten
• Een wolk als afscheid, Katrien Seynaeve
• Dans me, Karla Stoefs

FILMS ROND VERLIES
• Coco

De 12-jarige Miguel woont in het stadje Santa Cecilia, Mexico. Hij droomt
ervan gitarist en zanger te worden, net als zijn idool Ernesto de la Cruz,
maar zijn overgrootmoeder Coco heeft alle muziek verboden. Op de
feestdag Dag van de Doden belandt Miguel op mysterieuze wijze in het
dodenrijk, waar hij op zoek gaat het geheim van zijn familiegeschiedenis.
Winnaar van de Golden Globe voor Beste animatiefilm en van Oscars voor
Beste animatiefilm en Beste originele liedje (Remember me). Vanaf ca. 8 jaar.

• Up

De bejaarde ballonnenverkoper Carl en een jonge padvinder beleven
avonturen in de jungle van Zuid-Amerika. Het verhaal begint met een
terugblik op het leven van de ballonverkoper Carl Fredericksen. Als jonge
man trouwt hij en is vol idealen. Daarna zien we hem als weduwnaar die,
nu hij bijna naar een bejaardenhuis moet, zijn droom wil verwezenlijken:
een reis naar de Paradise falls in Zuid-Amerika…

• Inside Out (Binnenstebuiten)

Riley (11 jaar) verhuist met haar ouders van Minnesota naar San Francisco.
Ze mist al haar oude vrienden en heeft moeite zich aan de nieuwe situatie
aan te passen. Een groot deel van de film speelt zich in het hoofd van Riley
af, waar haar vijf emoties in het controlecentrum huizen: Vreugde, Woede,
Afkeer, Angst en Verdriet. Wanneer Vreugde en Verdriet verdwalen in het
langetermijngeheugen raakt Riley helemaal van slag Vanaf ca. 7 jaar.

• Achtste groepers huilen niet

Akkie uit groep acht wordt ernstig ziek en moet naar het ziekenhuis. De
hele klas leeft met haar mee, vooral als het erg slecht met haar gaat. Dit
jeugddrama windt geen doekjes om de harde werkelijkheid en dat is soms
pijnlijk confronterend. Tegelijkertijd is ‘Achtste groepers huilen niet’ een
film die het leven viert, zelfs als het veel te kort duurt.’ Winnaar van de
Gouden Kalf Publieksprijs 2012. Vanaf ca. 10 jaar.

• Big Hero 6

Hiro (14) gaat niet graag naar school, maar raakt door zijn oudere broer
Tadashi geïnteresseerd in het ontwerpen van robots. Wanneer Tadashi
omkomt bij een brand is Hiro ontroostbaar. Hij raakt bevriend met Baymax,
de opblaasbare robot die zijn broer ontwierp. Baymax is een vriendelijke
gezondheidsassistent en kan veel vertellen over Hiro’s broer. Samen met
vier vrienden vormen ze een team superhelden, dat op zoek gaat naar de
gemaskerde schurk die de oorzaak was van de brand die Tadashi doodde. De film won de
Oscar voor Beste animatie. Vanaf ca. 9 jaar.

• Mijn Bijzonder Rare Week Met Tess

De 10-jarige Sam is met zijn ouders en oudere broer op vakantie op
Terschelling. Hij denkt veel over de dood en is bang dat hij als jongste van
het gezin alleen over zal blijven. Daarom begint hij aan een zelfverzonnen
alleenheidstraining. Sam raakt bevriend met de 11-jarige Tess (Josephine
Arendsen), dochter van een alleenstaande moeder (Jennifer Hoffman) die
kamers verhuurt. Tess is erg benieuwd naar haar vader en bedenkt een
slim plan om hem te leren kennen. Winnaar van de Speciale vermelding door de jury van
Generation KPlus op het filmfestival van Berlijn en genomineerd voor het Gouden kalf
voor Beste film op het Nederlands Film Festival. Vanaf ca. 9 jaar.

• Meisje Met Negen Pruiken

Studente Sophie is begin twintig wanneer ze met een zeldzame vorm van
kanker wordt opgenomen in het ziekenhuis. Tussen de chemotherapieën
door probeert ze zoveel mogelijk van haar jonge leven te blijven
genieten: ze droomt, flirt, danst en zoent en wordt zelfs verliefd. Sophie
houdt een dagboek bij en koopt negen verschillende pruiken, voor elke
gemoedstoestand één, waardoor ze kan experimenteren met verschillende
aspecten van haar persoonlijkheid. Vanaf ca 14 jaar.

• Frankenweenie

De jonge Victor Frankenstein woont in het naargeestige
stadje New Holland. Als zijn geliefde hondje Sparky
overlijdt, lapt hij het beestje letterlijk op. In een
combinatie met bliksem weet hij het dier weer tot leven
te wekken. Zijn experiment met leven en dood heeft
echter wel gevolgen.Vanaf ca. 9 jaar.

• The Fault in Our Stars

De 16-jarige Hazel heeft terminale schildklierkanker,
maar door permanente zuurstoftoediening en
experimentele medicijnen blijft ze nog leven. Op een
supportgroep voor kinderen met kanker ontmoet ze
Augustus (17 jaar), een geestige jongen die genezen
is van botkanker. De twee voelen zich tot elkaar
aangetrokken, maar Hazel houdt de boot af, want ze wil hem geen pijn
doen. Vanaf ca. 14 jaar.
Wanneer Elsa 21 jaar is, wordt ze gekroond tot koningin
van Arendelle, maar door haar magische kracht wordt
het koninkrijk in een eeuwige winter ondergedompeld.
Haar zusje Anna gaat naar haar op zoek, met de hulp van
de stoere bergbewoner Kristoff en zijn trouwe rendier
en van de komische sneeuwpop Olaf. Een avontuurlijk
en spannend verhaal met mooie liedjes. Winnaar van veel prijzen,
waaronder de Oscar voor Beste animatiefilm en Beste liedje. Vanaf ca.
6 jaar.
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• Frozen

