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Uit: Time to Act

Beste lezer,
De zomer staat voor de deur, en dat stemt altijd vrolijk. Ons aanbod voor dat seizoen, hier gebundeld, tovert dan
ook een glimlach op het gezicht, daarvan ben ik overtuigd.
De fleurigste titel in deze brochure is zonder twijfel Liefde voor dahlia’s, een inspiratieboek over de bloem die
de laatste jaren aan populariteit wint. Geen wonder, want dahlia’s staan maandenlang in bloei en kennen een
enorme diversiteit aan kleur en verschijningsvorm. De drie auteurs delen hun passie voor deze ‘excentrieke diva’,
zoals ze haar noemen, aan de hand van heerlijk uitbundige foto’s.
Reizen blijft een belangrijke pijler van Terra, en met trots kondig ik Slow Travel aan, een prachtig vormgegeven
boek vol bestemmingen, activiteiten, rondreizen en ervaringen die je zullen inspireren om een reis te maken
waarbij rust, authenticiteit en beleving centraal staan. Herontdek de wereld in je eigen tempo, is de boodschap,
en daarmee jezelf.
Een ander boek dat ik hier graag noem is dat van de succesvolle filmmaker Pieter-Rim de Kroon. Silence of the
Tides is de titel van zijn laatste film, waarin de onophoudelijke ‘ademhaling’ van het Waddengebied centraal
staat. Het gelijknamige boek bevat een selectie van de regisseur uit de bijna 150.000 frames waaruit de film is
samengesteld. Het resultaat is een indrukwekkend fotoboek over de relatie tussen mens en natuur, in dit geval
de kwetsbare flora en fauna van een van de meest unieke ecosystemen ter wereld.
Uniek, tot slot, zijn ook de portretten van de Britse fotograaf Simon Annand, die hij in de afgelopen 35 jaar
maakte van ’s werelds beroemdste acteurs vlak voordat ze het toneel betreden. De spanning die grootheden
als Keira Knightley, Daniel Craig en Cate Blanchett backstage voelen voor ze oog in oog met het publiek komen
te staan is dankzij het vertrouwen in de fotograaf haast voelbaar. Zo is Time to Act een intiem kijkje achter de
schermen in de wereld van het internationale theater. Gaat dat zien!
Een fijne en succesvolle zomer gewenst,
Paul Römer
Uitgever Terra

Deze brochure is ook digitaal beschikbaar op www.terra-publishing.com/retail

terrapublishing
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Ontdek de dahlia: een spetterende bloem vol verhalen

Katja Staring is een ervaren
buitenjournalist en oprichter van Daily
Greenspiration. Marlies Weijers en Linda
van der Slot verspreiden vanaf hun
kwekerijen in Holland hun liefde voor
bloemen en hebben daartoe FAM Flower
Farm opgericht (60K volgers op Instagram).
famflowerfarm
dailygreenspiration
#liefdevoordahlias
#thejoyofdahlias

‘De dahlia heeft mijn leven
verrijkt. Door het maken van
dit boek wil ik graag mijn
passie delen en laten zien en
voelen hoe veelzijdig en
bijzonder dahlia’s zijn.’
- MARLIES WEIJERS

‘Wij doen niets liever dan
de liefde voor bloemen
verspreiden met
#spreadtheloveforflowers.’
- L I N D A VA N D E R S L O T

I

★

Lifestyle bloemenboek met inspirerende interviews

★

Handige tips om eenvoudig je eigen bloemenzee
te kweken

★

Verschijnt gelijktijdig in het Engels:
The Joy of Dahlias

Ze heeft iets bijzonders. Ze is een excentrieke diva, maar ook een wiskundig wonder. De dahlia is
een bloem die in het oog springt. Ze heeft duizenden gezichten, evenzovele gedaantes, vertoont
zich in talloze kleuren en excentrieke vormen. En ze geeft maandenlang alles wat ze heeft!
De dahlia is weer helemaal terug. Met de opkomst van de kleinschalige farmer florists, die over de
hele wereld ambachtelijk bloemen telen en die pracht delen op sociale media, heeft de bloem het
cachet gekregen dat ze verdient. Stilletjes zijn er de afgelopen jaren duizenden nieuwe soorten
bijgekomen. Kleine pompons, kolossale schotels, wufte cactussen en ingetogen sterren.
Dit boek laat ze in hun volle glorie zien, en belicht alle facetten – van de geschiedenis tot de duurzame
kweek, van veredeling tot de passie, geïllustreerd met kleurrijke, liefdevolle en sensationele foto’s!





Boekpresentatie midden in het dahliaparadijs van FAM Flower Farm
Katja, Marlies & Linda zijn beschikbaar voor interviews
Voorpublicaties mogelijk en persfoto’s beschikbaar

I

Liefde voor Dahlia’s Katja Staring, Linda van der Slot en Marlies Weijers Vormgeving: Annelies Dollekamp
=C 29,99 verschijnt: augustus 2020 gebonden 218mm x 270mm 224 blz. NUR 421 themacode: WMPC, W 978 90 8989 794 7

I

I

I

I

Engelstalige editie: The Joy of Dahlias 978 90 8989 825 8

I

I

I

I
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Alles over de styling met droogbloemen
Bex Partridge is een
bloemkunstenaar
die is gespecialiseerd
in droogbloemen.
Ze verzorgt creatieve
workshops en geeft
advies en inspiratie
op haar blog en
social mediakanalen onder de
naam Botanical
Tales. Ze heeft 35K+ volgers op Instagram
en 440K maandelijkse unieke bezoekers op
Pinterest.
botanical_tales
#droogbloemen

★

Droogbloemen zijn helemaal terug van
weggeweest

★

Praktisch advies over het kweken, plukken &
drogen van bloemen, zaaddoosjes en bladeren

★

De stap-voor-stapfoto’s maken dat je met dit boek
direct zelf aan de slag kan

Droogbloemen maken een ware comeback. En terecht: ze zijn niet alleen wonderschoon,
gedroogde bloemen zijn ook een duurzaam alternatief voor het wekelijkse boeketje verse
bloemen. Dit prachtige boek geeft een moderne kijk op een eeuwenoude hobby.
Bloemkunstenaar Bex Partridge geeft praktisch advies over hoe je bloemen kweekt en plukt, met
uitvoerige beschrijvingen van de vele manieren waarop je bloemen, zaaddoosjes en gebladerte
kunt drogen, en biedt eindeloos inspiratie voor de styling van droogbloemen.

‘De hipste instagrammers
en woon- en bloemen
bloggers wereldwijd weten
het: droogbloemen zijn alles
behalve duf en ouderwets,
maar helemaal terug van
weggeweest.’

Droogbloemen beschrijft aan de hand van schitterende beelden en stap-voor-stapfoto’s twintig
projecten, van guirlandes en tafelbloemstukken tot kransen en bedankkaarten. Bloemen krijgen
dankzij de kunstzinnige en kleurrijke creaties in dit boek een extra leven.



- WON EN&CO.N L

I

Stap-voor-stappublicaties mogelijk

I

Droogbloemen Ideeën en inspiratie voor styling met gedroogde bloemen Bex Partridge
=C 22,50 verschijnt: juli 2020 gebonden 201mm x 253mm 160 blz. NUR 421 themacode: WMPC, WF 978 90 8989 834 0

I

I

I

I

I

I

I
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Populaire, praktische gids nu weer leverbaar
De Britse Royal Horticultural Society (RHS) is
een stichting in het Verenigd Koninkrijk die
gedreven door een grote passie haar kennis
over tuinen en tuinieren wil overdragen.
royalhorticulturalsociety
#12maandenindetuin

MEER DAN

10.000 EX.

OOK LEVERBAAR

VERKOCHT IN
NEDERLAND

★

Gids om je tuin het hele jaar door te laten bloeien

★

Met een handige checklist en tips per maand

★

De bijbel voor elke tuinliefhebber nu in een
nieuw jasje

Plantenadvies voor elk onderdeel van de tuin, met als resultaat fantastische planten die er
het hele jaar door goed uitzien.
Van januari tot december een prachtige tuin! Deze handzame gids van experts van de Britse
Royal Horticultural Society laat zien wat je wanneer moet doen om zeker te weten dat je planten
en bomen goed verzorgd zijn en je tuin het hele jaar door bloeit.

200x snoeien
= 15,99
€C
978 90 8989 808 1

Een gemakkelijke en overzichtelijke tuinaanpak met meer dan 1300 seizoentips voor bomen,
heesters, klim- en bloeiende planten, de moestuin en weersomstandigheden.

1500 planten
= 15,99
€C
978 90 8989 637 7

I

I

12 maanden in de tuin De beste gids voor elke tuin Britse Royal Horticultural Society
=C 15,99 verschijnt: juli 2020 flexibound 107mm x 137mm 560 blz. NUR 424 themacode: WM 978 90 8989 839 5

I

I

I

I

I

I

I
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Eenvoudige tips voor een gezondere planeet
Tessa Wardley is
adviseur op het
gebied van milieu.
Ze werkte onder
meer aan het 25
Year Environment
Plan en schreef
boeken als The
Woodland Book, The
River Book en The
Countryside Book,
waarin ze haar lezers aanmoedigt de
natuur in te gaan en outdoor-avonturen te
beleven.
#hetecohandboek

★

Voor iedereen die nu zelf wil starten met een
duurzamere levensstijl

★

Antwoord op 59 vragen rond het klimaat

★

Toegankelijk en praktisch

Help, de wereld vergaat! Of valt het mee? De klimaatcrisis gaat ons allemaal aan, en dit
handzame pocketboekje is gericht op iedereen die zich bekommert om de toekomst van de
aarde en daaraan zelf een positieve bijdrage wil leveren.
Auteur Tessa Wardley, in het Verenigd Koninkrijk een vooraanstaand adviseur op het gebied van
milieu, geeft helder en eenvoudig antwoord op 59 praktische vragen die we ons allemaal wel
eens stellen. Kan ik nog wel vlees eten? Helpt het als we allemaal elektrisch gaan rijden? Is alle
plastic slecht? Kan ik nog wel op vakantie zonder het milieu te belasten?
Het eco handboek spoort op een speelse en toegankelijke manier aan om je thuis, buiten of op
werk in te zetten voor een gezondere planeet. Een kleine verandering maakt al een groot verschil.

I

I

Het eco handboek Maak met kleine veranderingen een groot verschil Tessa Wardley
=C 15,99 verschijnt: september 2020 paperback met flappen 150mm x 150mm 144 blz. NUR 450 themacode: RNU 978 90 8989 838 8

I

I

I

I

I

I

I
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Inspiratie om in je eigen tempo duurzaam te reizen
Penny Watson is al
jarenlang journalist
en freelance
schrijver van
reisverhalen. Ze
heeft de wereld
rondgereisd en
schreef artikelen
voor talloze
tijdschriften,
kranten en blogs,
waaronder de Cool Camping Europe-guide
en de Australië gids voor Lonely Planet. Ze
publiceerde vorig jaar haar eerste boek
Hong Kong Precincts, een gids voor eten,
drinken en winkelen. Ze woont afwisselend
in Hong Kong en in Melbourne.
watson_penny
#slowtravel

★

Speelt in op de trend van een steeds
duurzamer leven

★

Bijzonder mooi vormgegeven inspiratieboek
boordevol praktishe tips

★

Het antwoord voor iedereen die last heeft van
vliegschaamte

Het kan een hele uitdaging zijn om te reizen in de moderne wereld zonder verleid te worden
door snelle vliegtuigen, goedkope vliegtuigmaatschappijen, last minute tickets, oplossings
gerichte reisapps en overijverige touroperators. Daadwerkelijk een stapje terug doen en de tijd
nemen om de eb en vloed van het reizen te omarmen, vergt een meer doordachte en
diepzinnigere manier van reizen.
Slow Travel is een prachtig vormgegeven, praktisch handboek van plaatsen, activiteiten,
rondreizen en ervaringen die je zullen inspireren om in jouw tijd en op jouw eigen voorwaarden
op reis te gaan. Je vindt een handleiding met handige tips: van het plannen van een slow travel
tot ontspannende muziek, verhelderende interviews met de ultieme slow travelers en manieren
om slow avonturen te beleven in steden en verre oorden. In deze snelle tijd is het de moeite
waard om je vakantie aan te passen en weer contact te maken met de wereld in je eigen tempo.



I

Persfoto’s beschikbaar voor publicatie

I

Slow Travel Beleef en herontdek de wereld in je eigen tempo Penny Watson
=C 29,99 verschijnt: augustus 2020 gebonden 200mm x 250mm 200 blz. NUR 500 themacode: WT, 1A 978 90 8989 835 7

I

I

I

I

I

I

I

15

Wereldgerechten met olijfolie in de hoofdrol
Sandra Alvarez Chin
Sue deed in 2015
mee aan MasterChef
Holland. Ze is geboren
in Amsterdam met
de bijzondere combi
natie van Spaans en
Chinees bloed. De
liefde voor koken
kreeg zij van haar
Spaanse familie,
wonend van Santiago tot Ibiza. Ze ontwikkelt
biologische sauzen, zoals Holy Aioli, en heeft
haar eigen website www.sandraskitchen.nl
met filmpjes en tutorials.
sandra.lvarez
#extravierge

★

Verrassende en toegankelijke internationale
gerechten voor de thuiskok

★

Het tweede kookboek van Sandra Alvarez,
de auteur van het goed ontvangen Spaanse
kookboek ¡Sabor Sabor!

★

Olijfolie is in deze originele recepten
smaakbepalend

OOK LEVERBAAR

In haar nieuwe boek deelt Sandra Alvarez haar onvoorwaardelijke liefde voor koken met extra vierge
olijfolie, met extra aandacht voor vegetarische gerechten en het minimale gebruik van suiker.
Olijfolie heeft niet alleen een gunstig effect op de gezondheid, het vloeibare goud zorgt in haar
verrassende en toegankelijke recepten ook voor een onvergetelijke smaaksensatie. Denk aan
gerechten als suikervrije custardtaartjes met truffel, vegan foi gras, zeevruchtenmuffins, een
vergetarische ceviche en hondenkoekjes! Zelfs in haar desserts en cocktails is olijfolie smaak
bepalend.

Sabor Sabor!
978 90 8989 760 2
=C 25,99

Sandra’s Spaans-Aziatische roots vinden in Extra vierge hun weerslag in originele, wereldse
gerechten die in elk geval één ingrediënt gemeen hebben: olijfolie.

¡Sabor Sabor!
Engelstalig
978 90 8989 800 5
=C 25,99

I

I



Sandra Alvarez is beschikbaar voor interviews



Receptpublicaties in diverse media



Proeverij op aanvraag in uw winkel

I

I

Extra vierge 85 recepten met olijfolie Sandra Alvarez Fotografie: Ashkan Mortezapour Vormgeving: Crisja Ran
=C 29,99 verschijnt: augustus 2020 gebonden 189mm x 246mm 224 blz. NUR 441 themacode: WBA, WBH, WBTH 978 90 8989 833 3

I

I

I

I

I

I
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De beroemdste acteurs zoals je ze niet eerder zag
Simon Annand
(1955) woont en
werkt in Londen. Al
35 jaar fotografeert
hij acteurs back
stage, een paar
minuten voor het
doek opent, en in
die periode kreeg
hij toegang tot de
kleedkamers van de grootste namen in de
wereld van het theater.

COVER
NIET
DEFINITIEF

★

De intieme fotografie van Annand geeft
een inkijkje in het leven van internationaal
befaamde acteurs en actrices

★

Met een voorwoord van Cate Blanchett

★

Wereldwijd exposities van de portretten

simonannandphotography
#timetoact

De Britse fotograaf Simon Annand neemt al 35 jaar een kijkje achter de schermen. Letterlijk. Hij
onthult met zijn portretten een intieme wereld waarin bekende en minder bekende acteurs zich
in de kleedkamer voorbereiden op hun optreden in een van de West End theaters in Londen. Live.
Geen ontsnapping meer mogelijk. Ze moeten op.

‘Simon Annand is een van
de meest fantastische
fotografen met wie ik heb
mogen werken. Hij is een
individualist met oog voor
het ongewone.’
- JUDI DENCH, ACTRICE

I

De spanning die dat met zich meebrengt, in de laatste minuten voor ze het podium betreden, legt
Simon op onnavolgbare wijze vast. Als een stille getuige. Omdat ze de fotograaf vertrouwen, geven
wereldberoemde acteurs als Cate Blanchett, Orlando Bloom, Anthony Hopkins, Jake Gyllenhaal en
Judi Dench zich volledig bloot – en tonen ze, ondanks alle ervaring, hun kwetsbaarheid.
Time to Act, ingeleid door Cate Blanchett, bevat een selectie uit Simon Annands meest
opmerkelijke en unieke portretten.




Simon Annand is beschikbaar voor enkele interviews
Selectie beelden beschikbaar voor publicatie

I

I
I

Time to Act 35 Years Photographing 35 Minutes Backstage Simon Annand met voorwoord van Cate Blanchett
=C 39,99 verschijnt: augustus 2020 gebonden 240mm x 290mm 256 blz. NUR 653 themacode: AJCP, ATC 978 90 8989 836 4 Engelstalig

I

I

I

I

I

I

I
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Filmisch portret van een uniek natuurgebied
Pieter-Rim de
Kroon is in 1980
begonnen als
cameraman bij het
bioscoopjournaal
Polygoon-Profilti.
Zijn werk kenmerkt
zich door een sterke
‘cinematografische
aanpak’. De films van
Pieter-Rim zijn met meer dan 140 awards
bekroond op internationale filmfestivals
waaronder een Gouden Kalf voor de
documentaire Hollands Licht.

COVER
NIET
DEFINITIEF

silenceofthetides
dutchlightfilms
#silenceofthetides

★

Het boek Silence of the Tides zal samen met
de gelijknamige film worden uitgebracht

★

Silence of the Tides gaat in première op het
Nederlands Film Festival (25-9 t/m 3-10) en
krijgt daar veel aandacht

★

Het boek en de film gaan over de relatie
tussen mens en natuur

FILMPOSTER

Silence of the Tides is een boek over de gelijknamige poëtische film van regisseur Pieter-Rim de
Kroon waarin de continue ‘ademhaling’ van het Waddengebied centraal staat. Een film over de
kwetsbare relatie tussen mens en natuur. Over getijden, cycli en contrasten. Tegen een decor van
mist, wind, water, het constant veranderend licht en de altijd aanwezige horizon.
Dit boek laat zich als een film bekijken en neemt je mee naar de magische wereld van het
internationale Waddengebied dat zich uitstrekt over Nederland, Duitsland en Denemarken. Het
unieke natuurgebied is een van de laatst overgebleven grootschalige, bij eb droogvallende,
ecosystemen en prijkt sinds juni 2009 op de werelderfgoedlijst van Unesco.
De lengte van de film is 102 minuten. Dat betekent dat er in de film in totaal 146.880 beeldjes
(frames) zitten. De hogeresolutieframes in het boek zijn door regisseur De Kroon persoonlijk
geselecteerd waarmee het begrip director’s cut er een bijzondere dimensie bij krijgt.




I

Pieter-Rim de Kroon is beschikbaar voor interviews
Fotoselectie beschikbaar voor pers

Silence of the Tides Pieter-Rim de Kroon
=C 34,99 verschijnt: september 2020 gebonden 300mm x 250mm 192 blz. NUR 653 themacode: AJ, WNJ 978 90 8989 837 1
viertalig: Nederlands, Engels, Duits en Deens

I

I

I

I

I

I
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Reina Wiskerke beeld Saskia Boelsums / Eduard Planting Gallery

Kunstenaar van het jaar 2020
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Landscape Photography

Abandoned Places

Saskia Boelsums legt Nederlandse landschappen en typisch Hollandse luchten vast.
Dat ze een sterke verbinding voelt met de
traditie van Nederlandse landschapsschilders
als Van Gogh, Maris en Van Ruisdael, is goed
terug te zien in haar schilderachtige beelden.
De seizoenen, met elk een eigen karakter
en een eigen sfeer, zijn haar grootste inspiratiebron. De bleke weerspiegeling van het
maanlicht op een bevroren plas, de gouden
gloed van een maïsveld in de late zomer,
of een bijna transparante groene golf in een
grijze, turbulente zee. De foto’s laten een
mooi samenspel van compositie, kleur, vorm
en lichtval zien. In de landschappen die
Boelsums fotografeert probeert ze de schoonheid te vangen, maar tegelijkertijd stralen
haar beelden onzekerheid en dreiging uit:
door de klimaatverandering wordt het weer
extremer en grimmiger.
In dit eerste overzichtswerk van Saskia
Boelsums zijn honderd foto’s opgenomen.
Een aantal van de beelden is van 12 oktober
tot en met 23 november te zien in de Eduard
Planting Gallery in Amsterdam.

In deze vernieuwde
editie van Abondoned
Erica / Landscape #109 – Courtesy Eduard Planting Gallery.
Places is een aantal nieuwe beelden opgenomen. Terwijl zijn crew aan het zwembad
uitrust, trekt piloot en fotograaf Henk van
Rensbergen op expeditie naar verlaten stadspaleizen, overgroeide fabrieken of desolate
stukken groen. De Belgische urbexfotograaf
weet door zijn beroep, en een goed netwerk,
op plekken te komen die voor anderen
minder bereikbaar zijn. Van het vervallen
monument Petrova Gora in Kroatië, een
vergeten liefdeshotel in Japan tot een verlaten spoorwegdepot in Detroit; altijd vindt
van Rensbergen schoonheid
in het verval.
Landscape #110 – Courtesy Eduard Planting Gallery.
Hij bereid de meeste van zijn stedelijke verkenningen zorgvuldig voor en kan ter plaatse
soms uren wachten op de juist lichtval.
Als goed urbexer houdt hij zich aan de
volgende regels: neem niets anders dan
foto’s en laat niets anders achter dan
voetafdrukken.

Landscape Photography
Saskia Boelsums
Terra Lannoo
€ 49,99; € 99,99 (incl. gesigneerde
en genummerde foto)
verschijnt 15 okt

Saskia Boelsums schildert landschappen met
fotografie. De mogelijkheden zijn fors uitgebreid door digitale bewerkingstechnieken.
Maar digitale fotobewerking is een gevaarlijk
metier: het resultaat wordt snel nep. Het zegt
wat over haar kwaliteit, dat ze er naam mee
maakt in de kunstwereld. Boelsums is uitgeroepen tot Kunstenaar van het jaar 2020. De andere finalisten waren Barbara Nanning, Claudy
Jongstra, Erwin Olaf, Theo Jansen, Iris van Herpen, Daan Roosegaarde en Klaas Gubbels.
Saskia Boelsums geeft haar landschapsfoto’s
een eigen signatuur: overweldigend en schilderachtig, aldus Eduard Planting Gallery in
Amsterdam, die haar werk geregeld tentoonstelt. ‘De kunstenaar laat de essentie van haar
beleving zien en maakt de sfeer van het gefotografeerde landschap, met weidse horizonten en
grootse wolkenluchten, voelbaar voor de toeschouwer.’
Saskia Boelsums (Amstelveen, 1960) volgde
een opleiding aan de Kunstacademie Minerva
in Groningen en studeerde af in ruimtelijke en
grafische vormgeving. Sinds 2013 focust de
kunstenaar zich op landschapsfotografie.
Als zij thuiskomt van een fotosessie in de natuur, volgt ‘een zorgvuldig proces van selectie,
onderzoek en overweging’. Aan het uiteindelijke beeld werkt ze dan nog heel lang, om het
gevoel te realiseren dat ze kreeg toen ze de bewuste foto maakte. Zo beschrijft zij het in het
nieuwe boek met een overzicht van haar werk:
Saskia Boelsums. Landscape Photograpy.
Sociale media hebben de opkomst van haar
werk gevormd, ook letterlijk. Toen ze nog stillevens fotografeerde, van groenten, besloot ze
elke dag een foto te plaatsen op Instagram. Ze
deelde haar ‘leerproces’ met de buitenwereld.
Met haar landschapsfotografie kreeg ze plots
veel meer reacties én volgers.
Instagram is voor haar een krachtig middel geweest. Niet alleen om haar werk te verkopen,
maar ook om in contact te komen met professionals in de kunstwereld. ‘Het is bijzonder hoe
snel mijn netwerk zich heeft uitgebreid door
sociale media. In die zin ging er een nieuwe
wereld voor mij open. Mijn recente solo-expositie in New York is een gevolg van een enkel
bericht op Instagram’, zegt ze in het boek.
Instagram werkt met vierkante beelden. Eerst
was Boelsums verbaasd dat er zomaar vierkante uitsnedes van haar foto’s tevoorschijn kwamen. Maar allengs zag ze de kracht van dit formaat en is ze zich er zelf op gaan concentreren.
In het fotoboek wordt opgemerkt dat Boelsums
katholiek opgroeide, maar nu niet meer godsdienstig is. Ze ervaart de natuur echter als een
mysterie, een groot wonder, wordt er meteen
bij aangetekend. ‘Dit heeft niets te maken met
de kerk, maar het geeft verbinding met ‘iets’. Of
‘het’. Of ‘alles’. Of ‘niets’.’
Eduard Planting Gallery presenteert Saskia
Boelsums komende week op de kunstbeurs
PAN Amsterdam. Het Drents Museum in Assen
heeft het werk Landscape #109 (alias Erica)
van Boelsums aangekocht. Het is vanaf 24 november te zien op de expositie ‘Barbizon van
het Noorden – De ontdekking van het Drentse
landschap 1850-1950’, met ‘werk van grote
kunstenaars uit de 19e en 20e eeuw die de natuur van Drenthe ontdekten en op doek vastlegden’. ◆

Abandoned Places
(vernieuwde editie)
Henk van Rensbergen
Lannoo
Landscape #59 – Courtesy Eduard Planting Gallery.
€ 16,99

Nav Saskia Boelsums.
Landscape photography

Het viel Theo Derksen op dat in ons straatFotografen zijn vaak niet de makkelijkste
beeld steeds vaker grote foto’s opduiken die
mensen om te portretteren; de meesten
de omgeving mooier moeten maken. Afbraakstaan liever achter de camera dan er voor.
buurten, stukken braakliggende grond, bouwHet lukte Rob Becker om meer dan honderd
putten, lelijke woonwijken en drukke verkeers- fotografen uit dertig verschillende landen
aders worden steeds meer afgeschermd door
voor zijn lens te krijgen.
wanden met beelden van mooie architectuur,
Het zijn allemaal fotografen – uit hele
mooie landschappen of met glamourbeelden
verschillende vakgebieden – waar Becker
van actrices en fotomodellen. Hiermee wordt
bewondering voor heeft en over wie hij meer
een schijnwerkelijkheid gecreëerd, als decors in te weten wilde komen.
een filmset. Disneyfication noemt Theo Derksen Geportretteerden zijn onder anderen Lynsey
dit fenomeen. Wat moet er aan het zicht
Addario, Michel Comte, Todd Hido, Nadav
worden onttrokken en wie bepaalt wat we wel
Kander, William Klein, Peter Lindbergh,
en niet mogen zien? Derksen doorbreekt deze
Raymond Meeks, Joel Meyerowitz, Daidō,
geïdealiseerde wereld door in zijn foto’s de
Moriyama, Erwin Olaf, Anders Petersen,
oneffenheden te laten zien: de scheuren in de
Robin de Puy, Sebastião Salgado, Martin
wallpapers, constructies die de beelden versto- Schoeller, Jacob Aue Sobol, Alec Soth, Sanne
ren of simpelweg het gegeven dat niet alle
De Wilde en Michael Wolf. De meesten kijken
lelijkheid bedekt kan worden met fotowanden.
recht in de lens, op een enkeling na, die opzij
Na jarenlang onderzoek kwam Derksen erachter kijkt of zelfs het gezicht verborgen houdt.
dat dit niet alleen in Nederland gebeurt, maar
Bij het kijken naar de portretten komt vandat er overal ter wereld Disneyfication plaatszelf het werk van de fotograaf naar boven,
vindt. De globalisering is eenLandscape
feit. De
tentoonhadden we deze persoon achter de beelden
#51 – Courtesy
Eduard Planting Gallery.
stelling Disneyfication is tot en met 12 oktober
verwacht?
te zien bij Pennings Foundation in Eindhoven.
How they look, Photographers’s Portraits
Rob Becker
introductie: Lars Boering
Lecturis
€ 28,verschijnt 28 september

TerraLannoo. 208 blz. € 49,90

DAGBLAD VAN HET NOORDEN
Disneyfication
Theo Derksen
interview met Francine Houben
Dewi Lewis Publishers
ca. € 40,verschijnt oktober

ARTS EN AUTO

LANDSCAPE #51 © SASKIA BOELSUMS
COURTESY EDUARD PLANTING GALLERY

How they look,
Photographers’s Portraits

Disneyfication

© HENK VAN RENSBERGEN

© THEO DERKSEN

MICHAEL WOLF © ROB BECKER
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Tales From the
Roads Less Traveled
In de afgelopen jaren heeft fotograaf
Pie Aerts naar enkele van de meest afgelegen uithoeken van onze planeet gereisd.
Van de diepe oerwouden van West-Papoea
tot de verre buitenwijken van Bolivia en van
de kleinste bergdorpjes in de Himalaya tot
het kloppende hart van de Okavango-delta.
Overal waar hij kwam fotografeerde hij de
landschappen, mensen en dieren. Hij toont
hierbij de ongefilterde realiteit van het
dagelijks leven.
Tales From the Roads Less Traveled neemt
ons mee op reis en toont het beste werk van
Pie Aerts van de afgelopen vijf jaar, plus
nooit eerder gepubliceerde foto’s en verhalen
die exclusief voor dit boek zijn gemaakt.
Samen tonen zij de toestand van de wereld
anno 2019. Pie Aerts wil met zijn boek een
dieper begrip ontketenen, en mensen aan
het denken zetten. Hij hoopt dat mensen
weer contact gaan maken met andere
mensen, met landschappen en de dieren
die er leven.

•

Tales From the Roads Less Traveled
Pie Aerts
tekst: Jessica Wintz
teNeues/Mendo
€ 60,-

DAGBLAD VAN HET NOORDEN

NAMIBIË © PIE AERTS
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Publicatie Saskia Boelsums

Journalist Stef Vanwoensel leeft
tussen mensen, muziek, beelden,
letters en toch weer mensen. Hij is
eeuwig verscheurd tussen de liefde
voor de klassiekers en
de zucht naar nieuwe
ontdekkingen. Erover
schrijven, helpt.

M

ELSEVIER WEEKBLAD

den voor Dalí de voedingsbodem blijven voor zijn flamboyante kunst.
Dalí was al op jonge leeftijd
een zelfverklaard genie, een
would-be mysticus en beroemde snor. Hij had ook de missie
op zich genomen om de schilderkunst te redden van het
spookbeeld van de abstractie.
In
zijn
Vergelijkingstabel
van grootheden volgens een
Daliaanse analyse prijkte
Vermeer met een monsterscore
bovenaan, op de voet gevolgd
door Rafael en Da Vinci. Dalí
zag zichzelf daar meteen achteraan komen. Picasso haalde
pieken maar ook dalen, vooral
in het onderdeel ‘mysterie’.
Mondriaan scoorde nullen over
de hele lijn.
Magritte en Dalí zouden elkaar
na 1929 nog vaak ontmoeten.
Maar van een samenwerking of
rechtstreekse beïnvloeding was
niet echt sprake. Beiden zijn
boeiende beeldenmakers, die
fictieve werelden creëren maar
dan wel met een andere insteek.
Dalí is de mythomaan, met
schilderkunst
die sterk door
zijn biografie
gevoed
is.
Magritte was
meer de filosoof van het
ontregelende
beeld. Hij hanteert geen symboliek, duikt niet in een droomwereld. Wat hij toont, is een
ontwrichte logica waarbij objecten op een vervreemdende
manier samenkomen.
Behalve werk uit de eigen collectie van het Magrittemuseum
kan deze expo uitpakken met
mooie bruiklenen. Sterke stukken uit Thyssen-Bornemisza of
Tate Modern, zoals De reusachtige dagen of De sleutel tot de
velden, waren lang niet in Brussel te zien. Ze demonstreren
Magrittes meesterschap in
helderheid. Iets doodgewoons,
zoals een uitzicht uit het raam,
kan hij transformeren tot een
mysterie dat in één oogopslag
tot je doordringt. Daarnaast
kwamen ook veel werken uit
privécollecties over.

De ‘vruchtbare dialoog’ tussen
de twee kunstenaars leidde tot
grappige een-tweetjes of leuke
spielereien. Zo lijkt Magritte in
Het kristallen bad, een gouache
uit zijn période vache, te knipogen naar Dalí’s favoriete motief van de brandende giraffen.
Alleen is de giraf hier ‘geblust’
in een roemer champagne.
Op een van de beroemdste
werken van de
Catalaan, De
verzoeking van
Sint-Antonius,
citeert hij op
zijn beurt: het
naakte en
ingekaderde
vrouwentorso
uit Magrittes
De aanslag uit het Groeningemuseum.
De tentoonstelling eindigt
met portretten-op-bestelling,
waarin de twee schilders toch
knap hun eigen beeldtaal wisten te behouden. Het verhaal
stopt abrupt in 1949. Toen
moest Dalí’s tweede leven nog
beginnen: dat van showman,
performer en voorloper van een
generatie kunstenaars die zichzelf tot kunstwerk zou uitroepen. Hij flirtte met fotografie,
met Hollywood, met massamedia. Lieerde zich aan publiciteit en parfums, aan Marilyn
Monroe en de lippen van Mae
West.
Hoe Dalí, en ook Magritte,
een breed publiek bereikten:
het is stof voor een vervolgverhaal.

De ‘vruchtbare dialoog’
tussen de twee
kunstenaars leidde tot
grappige een-tweetjes
of leuke spielereien

M

‘Without fear’
Dermot Kennedy
Riggings, nu uit

¨¨¨¨¨

COLLECT

B

Champagne

Nog niet onmisbaar

Vanaf de eerste uithaal van Dermot
Kennedy’s stem weet
je: dit moet een Ier
zijn. De passie die de
debutant legt in zijn
zang, is een van de
grootste troeven van
Without fear, een album waarvoor hitjes
Power over me en
Outnumbered de weg

basic singer-songwritermateriaal,
zoals radiomakers dat
graag zien komen:
een emotioneel klinkende mix van folk,
soul en gospel, liefst
overgoten met wat
elektronica en een
zweempje hiphop.

ZATERDAG 12 OKTOBER 2019

Eindredactrice Annelies Laperre
bekijkt de wereld graag door een
lens en is vol bewondering voor
creatieve geesten. Verslaafd aan
goed gemaakte
series en films.

Wat Magritte van Dalí oppikte,
was het inzicht dat herkenbaar
schilderen helpt om de kijkervaring op losse schroeven te
zetten. Dalí’s droomeffecten en
Magrittes beeldkortsluitingen:
ze deden hun voordeel met realisme. Waar Magritte systematisch azuurblauwe mediterrane
luchten begon in te schakelen,
neigden de wolkenhemels bij
Dalí steeds vaker naar de
spookachtige dreiging. Als
geen ander wist hij ook een
broeierige erotiek te suggereren in ‘weke’ vormen.

busken, is dat een
vanzelfsprekendheid.
Het verklaart ook
waarom hij die stem
zo laat klinken: kom
anders maar eens boven de shoppers uit.
Maar ook dat volstaat
niet om Kennedy onmisbaar te noemen.
Te vaak doet zijn muziek denken aan die
van collega’s die wat
sneller waren, zoals
Hozier of Rag’N’Bone
Man. Ergens in
Dermot Kennedy zit
een bloedbroeder
van landgenoot Glen

Spelen
met
licht

VRIJE TIJD
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BOEKEN

¨¨¨¨¨ Fantastisch
¨¨¨¨¨ Zeer goed
¨¨¨¨¨ Goed
¨¨¨¨¨ Mager
¨¨¨¨¨ Verschrikkelijk

Schilderen met
een camera
B

SASKIA BOELSUMS

MUZIEK

Dramatische wolkenluchten op de achtergrond
tijdens portretfotografie verleidden haar om over te
stappen op het vastleggen van landschappen. En
niet onverdienstelijk: Saskia Boelsums’ werk wordt
over de hele wereld getoond. Haar 100 mooiste foto’s
zijn nu gebundeld in een prachtig boek.

‘Landscape photography’
Saskia Boelsums
Terra, 208 blz.

¨¨¨¨¨

Erg spectaculair lijken Nederlandse landschappen op
het eerste gezicht niet. Plat
en uitgestrekt,
dat wel. Maar dramatische
kliffen moet je er niet verwachten. En toch, beeldend
kunstenaar Saskia Boelsums
toont een onverwacht theatrale en meeslepende natuur.
Haar beelden doen denken
aan de oude meesters van de
schilderkunst. Tussen de
mistbanken kijken koeien je
aan terwijl de wilde lucht
gevuld is met dreigende en
onstuimige regenwolken. De
groene golven van de Noordzee lijken je elk moment te
kunnen overspoelen. Grassen worden hulpeloos platgedrukt door hevige windstoten. De natuur lijkt in de
foto’s tot leven te komen, de

TEKST LIA VAN LOOIJ FOTO’S SASKIA BOELSUMS

A

ls het KNMI code rood geeft en iedereen angstvallig binnenblijft, begint het bij Saskia Boelsums (1960) te kriebelen. Dan wil ze eropuit, want onstuimig weer zorgt voor dynamiek
in de lucht. En daar is het deze fotograaf allemaal om te doen. In
haar boek Saskia Boelsums, Landscape Photography is dan ook
geen enkele foto te zien met een strakblauwe lucht. Haar opnames tonen noodweer: van naderende zware regenbuien en donkere onweerswolken tot heftige najaarsstormen.
Boelsums is zich pas sinds 2013 volledig op fotografie gaan richten. Na haar verhuizing naar het Drentse platteland maakte ze
lange wandelingen en ontdekte ze de schoonheid van de natuur.
En die wilde ze vastleggen. Fotografie was echter een heel nieuw
medium voor haar. Ze gaf zichzelf vier jaar de tijd om zich erin te
verdiepen en begon met het fotograferen van stillevens. Gewoon
thuis, met het onderwerp op een tafeltje bij het raam zodat ze
kon spelen met het licht. Ze begon met moderne stillevens, later
werden het klassieke, en na verloop van tijd stapte ze over op portretfotografie. De eerste portretten schoot ze binnen, alvorens ze
zich naar buiten verplaatste. Tijdens die shoots in de openlucht
gebeurde het: ze kreeg steeds meer oog voor de wolkenlucht op
de achtergrond. En zo werd de liefde voor landschapsfotografie
geboren.

De
natuur
lijkt tot
leven te
komen in
de foto’s
van Saskia
Boelsums.

W

sfeer is tastbaar. Hoe krijgt
ze het voor elkaar? Een
beeld maken met zo’n hypermodern digitaal hulpmiddel
op hedendaags vierkant
Instagramformaat en het er
via spelen met licht, schaduw en contrast doen uitzien
alsof het eeuwen geleden
door een impressionistische
schilder op doek is vastgelegd? Je kan niet anders
dan je dat afvragen.
In Landscape photography

is de natuur dé hoofdrolspeler. Slechts op een viertal
beelden zijn mensen te zien,
nietige schepsels tussen de
elementen. Het doet je verwonderd reflecteren: dit zijn
lokale beelden, en toch tonen die de realiteit op een
manier die je niet voor mogelijk had geacht. Hoog tijd
om nog eens naar buiten te
trekken en voorbij de dagelijkse hectiek te kijken.

Deze foto maakte
Saskia Boelsums op
een stormachtige
dag bij het haventje
in Laaksum, aan de
Friese kant van het
IJsselmeer. Toen ze
aan kwam lopen,
vlogen de water
hoentjes weg.
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Laagje voor laagje
Na de kunstacademie, waar Boelsums afstudeerde in ruimtelijk
en grafisch ontwerp, ontwierp ze kunst, installaties en land art.
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(Annelies Laperre)

Kennismaken met klassieke muziek?
Kom op zaterdag 26 oktober naar Brugge.
Zing mee met Bach, ontdek de liefdes van Clara Schumann en blaas mee met Brahim.
Liever een stemmig concert? In het Concertgebouw en de Brugse binnenstad kan het allemaal!

IEDEREEN
KLASSIEK

HOLLAND HERALD

Alle info op Klara.be

Met de steun van Stad Brugge – Werk en Ondernemen

VILLA D’ARTE

Saskia Boelsums
In november 2019 werd Saskia Boelsums uit acht finalisten
verkozen tot Kunstenaar van het Jaar 2020.
Enkele reacties van aan de verkiezing verbonden
panelleden en het publiek over Saskia Boelsums:
‘Het werk heeft me diep geraakt. De foto’s van Saskia brengen
fantasielandschappen en kinderdromen naar nu en zorgen voor respect
en bewondering voor moeder aarde en het landschap om ons heen.
Tegelijkertijd beweegt het de andere kant op: de beelden laten me zien
dat de vaak harde realiteit en de zorg om milieu en landschap slechts een
vingerknip verwijderd zijn van het fantasielandschap van het kind.
Kortom: het geeft schoonheid, hoop en verbinding. Daarom.’
‘Al jaren vertoont Saskia een opgaande lijn in haar foto’s die immer
vierkant zijn. Haar dramatische luchten en imponerende landschappen
maken haarfoto’s tot begerenswaardige objecten.’
‘Zeldzaam mooie landschapsfoto’s: Saskia introduceert
binnen deze discipline een geheel nieuwe stijl.’
‘Schilderachtige fotografie, de oude Hollandse meesters waardig!’
‘Beelden die sterk van sfeer zijn, een mooie relatie hebben
met de geschiedenis van de kunst en heel geloofwaardig
zijn waardoor je er ook een kijkje zou willen nemen.’

3e DRUK

I

I

‘Zeker met haar Noordzee-foto’s weet ze tegelijkertijd vervreemding
en herkenning op te roepen. Je kan de zilte lucht bijna ruiken.’
‘Heel diverse prachtige foto’s soms rustgevend dan weer dreigend,
of fascinerend en ook experimenteel, dit verdient een prijs.’

Saskia Boelsums Landscape Photography Saskia Boelsums
gebonden 250mm x 308mm 208 blz. NUR 653 Engelstalig
Reguliere editie: =C 49,99 978 90 8989 810 4 Editie inclusief gesigneerde en genummerde foto: =C 99,99 978 90 8989 809 8
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DE TUIN OP TAFEL
Wortelsoep met
kardemomyoghurt

Drie soorten bonen

Voor 4 personen

Voor 4 personen

INGREDIËNTEN
∙ 50 g gedroogde kikkererwten
∙ 500 g wortels
∙ 1 sjalot
∙ 1 knoflookteen
∙ 2 el extra vierge olijfolie
∙ 1 tl chilipoeder
∙ 1 hele steranijs
∙ 1 takje rozemarijn
∙ sap en rasp van 1 sinaasappel
∙ 1 liter water
∙ 3 el room
∙ zout en versgemalen peper
∙ 1 tl gekneusde kardemom
∙ rasp en sap van 1 onbespoten citroen

INGREDIËNTEN
∙ 300 g snijbonen
∙ 200 g sperziebonen
∙ 100 g tuinbonen (gedopt gewicht)
∙ 3 el sojasaus
∙ 3 el appelazijn
∙ 1 el honing
∙ 3 el extra vierge olijfolie
∙ 3 el sesamzaad
∙ 25 g gedroogd zeewier
∙ ½ bosje verse koriander,
bij voorkeur met bloemetjes
∙ ½ bosje verse munt

Was de snij- en sperziebonen,
haal ze af en snijd ze in kleinere
stukken. Dop de tuinbonen en doe
ze in een kom.
Breng een pan gezouten water aan
de kook, voeg eerst de sperziebonen en snijbonen toe en kook
ze in ongeveer 1 minuut beetgaar.
Schep de bonen eruit en leg ze
direct in koud water, zodat het
kookproces stopt. Doe nu de
tuinbonen in het kookwater en
kook ze 30 seconden. Leg ze
vervolgens direct in koud water,
zodat ze knapperig blijven en hun
mooie groene kleur behouden.
Giet de bonen af en laat ze goed
uitlekken.
Doe de sojasaus, azijn en honing
in een kleine pan en breng aan de
kook. Laat 4-5 minuten koken tot
het mengsel begint in te dikken
en neem de pan dan van het vuur.
Voeg de olie al kloppend met een
garde toe, tot de dressing een
mooie consistentie heeft. Voeg
het sesamzaad toe en laat de
dressing even afkoelen.
Leg het zeewier 5-10 minuten te
weken in koud water, totdat het
wat zachter is maar nog wel bite
heeft. Scheur het zeewier in
kleinere stukken en meng het
door de bonen.
Giet de dressing over de bonen,
roer alles goed door elkaar en doe
de bonen in een schaal. Garneer
rijkelijk met koriander en munt.
Serveer de bonen direct terwijl ze
nog fris en knapperig zijn.

74

∙ 200 ml Griekse yoghurt
∙ 3 el extra vierge olijfolie
∙ 25 g amandelen, fijngehakt
∙ 1 handvol bieslookbloemetjes (of
fijngesneden bieslook)

Week de kikkererwten 24 uur in koud
water. Doe ze vervolgens in een pan, giet er
schoon water over en breng aan de kook.
Kook de kikkererwten in 40-45 minuten
zacht, giet ze af en houd ze apart.
Schil de wortels, pel de sjalot en knoflook
en hak alles in kleinere stukken. Verwarm
de olie in een pan en sauteer de sjalot,
knoflook, chili en steranijs. Voeg dan de
wortels en rozemarijn toe en laat 4-5
minuten sauteren tot de wortel wat kleur
krijgt. Voeg het sinaasappelsap, de sinaasappelrasp en het water toe. Breng aan de
kook en laat de soep 15-20 minuten koken
tot de wortels zacht zijn maar nog wat van
hun frisse smaak behouden hebben.
Neem het takje rozemarijn uit de soep,
voeg de room toe en laat de soep nog
eens 2 minuten koken. Doe de soep in een
blender en mix hem glad, of gebruik een
staafmixer. Breng op smaak met zout,
versgemalen peper en een beetje citroensap. Doe de soep weer over in de pan en
houd hem warm.
Roer de kardemom, citroenrasp, zout en
versgemalen peper door de yoghurt en laat
5 minuten staan om alle smaken te laten
intrekken. Rooster de kikkererwten in een

Gebruik rijkelijk verse
kruiden op deze
verrassende bonensalade.

GfM DE TUIN OP TAFEL

DE TUIN OP TAFEL

GfM

koekenpan met wat olie tot ze knapperig
zijn. Voeg de amandelen toe en rooster
ze 30 seconden mee. Kruid met zout en
versgemalen peper.
Doe de warme soep in kommen met een
flinke dot kardemomyoghurt, de geroosterde kikkererwten en de amandelen, gegarneerd met bieslookbloemetjes. Besprenkel
de soep met een beetje olijfolie.

De knapperige
kikkererwten
maken deze
Indiase wortelsoep
helemaal af.

Boek Evergreen – De Scandinavische
groentekeuken
Auteur Mikkel Karstad
Fotograaf Anders Schønnemann
Prijs € 34,99
ISBN 9789089898241
Uitgever Uitgever Terra

HERENHUIS
75

GREENITY

SPOOR

VOL VAN BOEKEN

DE TUIN IN VIER SEIZOENEN

ONZE EIGEN TUIN

LICHT OP GROEN

LEZERS

actie

De laatste botanische trends
voor thuis: van boeket tot boom

vol bloemen

Een huis

‘Een huis vol bloemen’ is een inspirerend boek voor het

creëren van simpele, natuurlijke schoonheid met bloemen.
Annabelle Hickson geeft adviezen en tips, van eenvoudige

boeketten voor elke dag tot botanische arrangementen en
originele versieringen voor speciale gelegenheden.

Een ode aan bloemstyling in woord én beeld!

VLEES+

Plantion stelt 5 gratis
boeken beschikbaar voor
lezers van Licht op Groen.

Kans maken op een

gratis boek?

‘Een huis vol bloemen’
van Annabelle Hickson

Stuur vóór 13 maart
een e-mail naar
maketing@plantion.nl

Uitgeverij: Terra

Gebonden editie, 224 pagina’s
Prijs: € 29,99

o.v.v. Een huis vol bloemen

Instagram: @annabellehickson
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Lichtgroen € 78,75 (Serax)
Turquoise € 55,99 (Sola via fonq.nl)
Grijs € 84,95 (Sambonet)
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Libelle staa
met liefd
Van styling

E T E N VA N D E T O E KO M S T
Zeewier is hét ingrediënt van de
toekomst: gezond en plantaardig.
In dit boek staan alle voordelen
van zeewier, inclusief recepten.
We mogen 3 exemplaren weggeven. Mail vóór 1 februari naam
en adres naar acties@libelle.nl
o.v.v. ‘Proef de zee’.
Proef de zee € 23,99 (Terra)

Deze goed
ook wel o
gemaakt
haver bevat
antio

Nair’s who

M AT C H A L AT T E M E T W I T T E C H O CO L A D E
Verwarm de melk in een pan tot net voor het kookpunt.
Verlaag de temperatuur, voeg de chocolade toe en roer
tot deze gesmolten is. Doe 1 tl matcha in een theekopje
met 2 el warm water en klop tot schuim. Giet ¾ van de
melk erbij en roer goed door. Schuim het restant van
de warme melk op, voeg dit toe en garneer met wat
matchapoeder.

LIBELLE
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BACKLIST
TUIN
&
NATUUR

GROEN
IN ELKE
RUIMTE
Modeste Herwig

Groen in elke ruimte
=C 21,99
978 90 8989 726 8

Handboek voor de bloeiende tuin
=C 34,99
978 90 8989 799 2

Natuurlijke tuinen & landschappen
=C 39,99
978 90 8989 804 3

Maak je eigen wildebloementuin
=C 25,99
978 90 8989 727 5

Tuinieren in potten
=C 23,99
978 90 8989 758 9

Ontwerpen en planten voor kleine tuinen
=C 21,99
978 90 8989 678 0

Het grote boek voor de kleine tuin
=C 15,00
978 90 8989 527 1

De groene stad
=C 36,99
978 90 8989 773 2

Droomtuinen
=C 39,99
978 90 8989 782 4

Oudolf Gardens
by Hauser & Wirth in Somerset
=C 34,99
978 90 8989 815 9

Ontwerpen met planten
=C 20,99
978 90 8989 669 8

Plannen & Planten
=C 42,50
978 90 8989 549 3

Natuurlijk tuinieren
=C 30,99
978 90 8989 677 3

Houd je tuin gezond
=C 17,99
978 90 8989 829 6

Kruid of onkruid
=C 17,99
978 90 8989 756 5

B ACKLIST

Zaai, oogst en eet
=C 25,99
978 90 8989 639 1

Terra’s Handboek Snoeien & Leiden
=C 29,99
978 90 8989 751 0

200x snoeien
=C 15,99
978 90 8989 808 1

1500 planten
=C 15,99
978 90 8989 637 7

Julia Voskuil

de smaak van

Julia Voskuil

de smaak van bloemen

Plant als medicijn
=C 23,99
978 90 8989 814 2

Wildplukken
=C 23,99
978 90 8989 766 4

bloemen
tuinieren & recepten
met eetbare
bloemen

De smaak van bloemen
=C 25,99
978 90 8989 736 7

Terrarium
=C 21,99
978 90 8989 772 5

Saskia Boelsums, luxe editie
=C 99,99
978 90 8989 809 8

Saskia Boelsums
=C 49,99
978 90 8989 810 4

Streets of the World
=C 45,00
978 90 8989 745 9

Do disturb
=C 42,50
978 90 8989 663 6

BACKLIST

Plantenliefde
=C 20,99
978 90 8989 708 4

Wereldbeelden
=C 45,00
978 90 8989 805 0

DESIGN
&
FOTOGRAFIE

Streets of the World
=C 155,978 90 8989 746 6
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New York New York
=C 45,00
978 90 8989 675 9

Amsterdam Uncovered
=C 45,00
978 90 8989 821 0

Surprising Europe
=C 34,99
978 90 8989 822 7

Depart
=C 39,99
978 90 8989 704 6

High Tide
=C 52,50
978 90 8989 654 4

The Standing Rock Portraits
=C 19,99
978 90 8989 817 3

Voorbij de camera
=C 52,50
978 90 8989 587 5

The Amsterdam Canals
=C 62,50
978 90 8989 559 2

Below Sea Level
=C 52,50
978 90 8989 655 1

Amsterdam, A metropolitan village
=C 52,50
978 90 8989 574 5

Vittorio Sella
=C 62,50
978 90 8989 619 3

Starring Amsterdam
=C 42,50
978 90 8989 694 0

Icons by Oscar
=C 27,50
978 90 8989 779 4

Carli Hermès
=C 62,50
978 90 8989 703 9

Micky Hoogendijk
=C 26,99
978 90 8989 741 1

Mr.
=C 62,50
978 90 8989 700 8

B ACKLIST

Kunst als therapie
=C 36,99
978 90 8989 585 1

Wie is er bang voor hedendaagse kunst?
=C 15,99
978 90 8989 716 9

Meesterwerk: zoek de verschillen
=C 9,99
978 90 8989 709 1

De keuze van Joost Zwagerman
=C 26,99
978 90 8989 713 8

Personal Diversity
=C 61,99
978 90 8989 791 6

Piet Boon 1
=C 62,50
978 90 8989 605 6

Studio Piet Boon
=C 79,50
978 90 8989 662 9

Piet Boon Styling by Karin Meyn
=C 62,50
978 90 8989 545 5

Inspirational Interiors
=C 52,50
978 90 8989 744 2

Designing Your Wolrd
=C 85,00
978 90 8989 816 6

Eric Kant
=C 62,50
978 90 8989 759 6

Shaping intuition
=C 62,50
978 90 8989 699 5

Remy Meijers
=C 62,50
978 90 8989 737 4

Edward van Vliet
=C 62,50
978 90 8989 616 2

Kolenik
=C 62,50
978 90 8989 613 1

Yacht Design
=C 62,50
978 90 8989 762 6
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Fooddesign Katja Gruyters
=C 50,99
978 90 8989 688 9

City Dressing
=C 50,99
978 90 8989 702 2

Must See Design Nederland
=C 30,99
978 90 8989 661 2

De kracht van typografie
=C 50,99
978 90 8989 336 9

La Parisienne
=C 20,99
978 90 8989 546 2

Les Parisiens
=C 20,99
978 90 8989 770 1

BACKLIST
Robot Love
=C 39,99
978 90 8989 776 3

LIFESTYLE

La Parisienne Look Book
=C 20,99
978 90 8989 750 3

Get Gorgeous
=C 20,99
978 90 8989 734 3

It
=C 12,99
978 90 8989 598 1

Noosh-e-Jaan
=C 20,99
978 90 8989 768 8

Homecamp
=C 32,50
978 90 8989 792 3

Van Terschelling tot Timboektoe
=C 21,99
978 90 8989 803 6

1000 Plekken die je écht
gezien moet hebben
=C 49,99
978 90 8989 818 0

Atlas Obscura
=C 25,99
978 90 8989 733 6

B ACKLIST

Atlas Obscura
=C 29,99
978 90 8989 830 2

Verborgen plekken
=C 20,00
978 90 8989 826 5

Literaire plekken
=C 20,00
978 90 8989 786 2

Spirituele plekken
=C 20,00
978 90 8989 785 5

New Map Frankrijk
=C 34,99
978 90 8989 813 5

Dit is Japan
=C 22,99
978 90 8989 819 7

Escape by Bike
=C 24,99
978 90 8989 767 1

Wanderlust
=C 20,99
978 90 8989 681 0

Feed your Wanderlust
=C 20,99
978 90 8989 764 0

Staycation guide
=C 20,99
978 90 8989 769 5

Wonen als een Parisienne
=C 34,99
978 90 8989 787 9

Balkon
=C 20,00
978 90 8989 827 2

Restyle je huis
=C 30,99
978 90 8989 748 0

51 DIY projecten
=C 20,00
978 90 8989 783 1

Een huis vol bloemen
=C 29,99
978 90 8989 806 7

Botanical Style
=C 25,99
978 90 8989 729 9
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Kijk, een vogel
=C 15,99
978 90 8989 812 8

Zó doe je dat - Papa
=C 11,99
978 90 8989 492 2

Zó doe je dat - Science
=C 7,99
978 90 8989 567 7

Babyboomers
=C 11,99
978 90 8989 526 4

Met pa en ma op vakantie
=C 12,99
978 90 8989 740 4

De jaren ’50
=C 15,99
978 90 8989 739 8

De jaren ’60
=C 15,99
978 90 8989 738 1

De jaren ’70
=C 15,99
978 90 8989 755 8

Mijn vader had er ook zo een
=C 12,99
978 90 8989 667 4

Onze moeders in de jaren 50-60-70
=C 12,99
978 90 8989 671 1

Mijn broer die had er ook zo één!
=C 12,99
978 90 8989 693 3

Mijn oom die had er ook zo één!
=C 12,99
978 90 8989 754 1

Die heb ik vroeger grijsgedraaid!
=C 12,99
978 90 8989 692 6

70ers van nu
=C 24,99
978 90 8989 717 6

Handboek voor De Kater
=C 8,99
978 90 8989 711 4

Handboek voor De Hipster
=C 8,99
978 90 8989 712 1

B ACKLIST

Handboek voor De Midlife Crisis
=C 8,99
978 90 8989 710 7

Handboek voor De Moeder
=C 8,99
978 90 8989 721 3

Handboek voor De Vader
=C 8,99
978 90 8989 720 6

Handboek voor Daten
=C 8,99
978 90 8989 719 0

Handboek voor Mindfulness
=C 8,99
978 90 8989 722 0

Handboek voor De Echtgenoot
=C 8,99
978 90 8989 723 7

Handboek voor De Echtgenote
=C 8,99
978 90 8989 724 4

Be Inspired
=C 10,99
978 90 8989 624 7

Massimo Bottura
=C 49,99
978 90 8989 615 5

Brood is Goud
=C 41,99
978 90 8989 761 9

Inter Scaldes Jannis Brevet
=C 62,50
978 90 8989 090 0

Evergreen
=C 34,99
978 90 8989 824 1

Proef de zee
=C 23,99
978 90 8989 796 1

Gegrild en geroosterd
=C 26,99
978 90 8989 790 9

BACKLIST
CULINAIR

Joie de Vivre
=C 29,99
978 90 8989 823 4
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Engelstalig

Sabor Sabor!
=C 25,99
978 90 8989 760 2

¡Sabor Sabor!
=C 25,99
978 90 8989 800 5

Nel: van kop-tot-kont-chef
=C 35,99
978 90 8989 715 2

Recepten van Alain Passard
=C 24,99
978 90 8989 807 4

Mijn keuken van Galicië
=C 24,99
978 90 8989 735 0

Pure Italiaanse keuken
=C 20,99
978 90 8989 757 2

Pure Italian Cuisine
=C 42,99
978 90 8989 674 2

De smaak van mijn herinnering
=C 18,99
978 90 8989 235 5

De Japanse keuken
=C 25,99
978 90 8989 811 1

Turks Tafelen
=C 30,99
978 90 8989 749 7

NENI’s Tel Aviv
=C 29,99
978 90 8989 788 6

Scandinavisch Comfort Food
=C 30,99
978 90 8989 747 3

Comptoir Libanais Express
=C 26,99
978 90 8989 676 6

Blauw
=C 25,99
978 90 8989 775 6

Boekoe Kita
=C 26,99
978 90 8989 229 4

Vis
=C 45,00
978 90 8989 828 9

B ACKLIST
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Wild
=C 45,00
978 90 8989 798 5

Hollandse kaas
=C 25,99
978 90 8989 765 7

Basic Kitchen - Vis
=C 12,99
978 90 8989 522 6

Vegalicious
=C 15,99
978 90 8989 604 9

Superfood ontbijt
=C 10,99
978 90 8989 725 1

Energy Bites
=C 10,99
978 90 8989 689 6

Biologisch koken voor baby’s en peuters
=C 13,99
978 90 8989 682 7

Vegetarisch koken voor baby’s en peuters
=C 13,99
978 90 8989 731 2

Moderne kunst desserts
=C 25,99
978 90 8989 627 8

De bierrevolutie
=C 25,99
978 90 8989 697 1

Wereldatlas Bier
=C 29,99
978 90 8989 752 7

Wijn van Nederlandse bodem
=C 25,99
978 90 8989 672 8

TERRA boekenstandaard
=C 30,99 (hoog BTW)
978 90 8989 763 3

Prijswijzigingen voorbehouden.

Uit: Droogbloemen

VERSCHIJNINGSKALENDER
TITEL 		

AUTEUR		

VERSCHIJNING

BLADZIJDE

Droogbloemen

Bex Partridge		

juli 2020		

6-7

12 maanden in de tuin

Ian Spence		

juli 2020		

8-9

Liefde voor Dahlia’s

Katja Staring, Linda van der Slot, Marlies Weijers

augustus 2020

4-5

Slow Travel

Penny Watson		

augustus 2020

12-13

Extra vierge

Sandra Alvarez		

augustus 2020

14-15

Time to act

Simon Annand		

augustus 2020

16-17

Het eco handboek

Tessa Wardley		

september 2020

10-11

Silence of the Tides

Pieter-Rim de Kroon		

september 2020

18-19

Uit: Silence of the Tides
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