nbd brbhon
287744
Tiem Uitgever"
Postbus 1 3 0

3740 AC BAARN

23-12-2015

/

ｑ

Kamerbeek, 1{oor

atilda en ktoane v.3 - EA 97a9O792726S8

Geachte heer / mevrouw,
Bovenstaande titel is onlangs op aanschaf informatie aangeboden aan de openbare bibliotheken.
Hieronder vindt u de recensietekst, zoals die door NBD Biblion is gepubliceerd_

Bestelnummer: 20 1542243 4

Met vriendelijke groet,
NBD Biblion
Afd. Redactie Media Aanbod
E mi@nbdbiblion.nl
T O7I -3440344

日uyscnsstraat 1 2721 LT Zoeter11]eer)Postbし
ABll‐ AMRO

,sフ 454

2701 AL Zoeter「 ]eel),v・ .w nbdし lblon 11 )T lo79,3440344

BanklBAlllNL22 ABNA 0416フ 12746)81C ABllAllL2A

Raし obanklBAN

llL73 RAB0 0155 1964 13 1 BIC RABONL2U)KvK 27248149)BTV′

llL81,0439462801

Ｒ

Matilda en kleine vis / tekst: Noor Kamerbeek ; illustraties: Jos6 Vingerling. _ [Baarn] :
uitgeverij riem, t2o 15?1. - 24 ongenummerde pagina's : gekreurde illusiraties, muziek; 22 x
3O cm + audio -cd.
De 5:Jarige Matilda is een week aan zee met oma. Als oma eenltroek leest, looptMatilda. al
schelpen zoekend, erg ver en ontmoet in een poeltje Kleine vis, die ook te ver uit ze€ issamen hebben ze pleziet, kletsen wat en vergeten de tijd. Als de vloed opkomt, vraagt de vis
of Matilda met hem mee wil gaan. Maar Matilda begrijpt dat ze afscheid moet nemon van haar
nieuwe vriendje. Dit verhaal is weergegeven in esn verzorgd, oblong prentenboek gedrukt op
stevig papier- D6 vrolijke, in fijne lijnen opgezetten tekeningen zijn zachtgekleuro. op o"
bijgevoegde cd, die achter in het boek is geplakt, wordt het verhaal voorgelezen en
ondersteund door een ensemble van vier fluitisten, waarbij uitgelegd woidt welk personage of
verschiinsel ieder instrument uitdrukt, o.a- de vis, oma, de rollende golven of de bodem va'n
de zee. Ten slotte zingt een kinderkoor het ried 'Matilda en Kleine vis', waarvan de tekst
en bladmuziek aan het eind van het boek zijn opgenomen. De schrijfster is professioneel
fluitist. Rond het verhaal is ook een educatief vertelconcert gemaakt voor groep 1 vm 3 van
het basisonderwijs, zie www.noorkamerbeek.nl voor de speellijst. Mooi ve;ha;l en materiaal.
Vanaf ca. 4 jaar.
Recensent: Greetje Hoff

