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Edward Hopper, 1882-1967 Rolf Günter Renner 2013 De ontwikkeling van de Amerikaanse kunstenaar (1882-1967) en een analyse van zijn schilderijen.
De Akasha-ervaring Ervin Laszlo 2011-07-30 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
Ik en mijn zusje Klara Dimiter Inkiow 1979
Paul McCartney Philip Norman 2022-06-08 Het verhaal van een van de grootste muzikale genieën van onze tijd: Sir Paul McCartney. Op 18 juni 1942, nu tachtig jaar geleden, werd in het Walton General Hospital in Liverpool een jongetje geboren. De baby
kwam lijkbleek ter wereld en ademde niet. De arts wilde hem al doodverklaren toen het kindje alsnog begon te ademen. De ouders, Jim en Mary, noemden hun zoontje Paul. Samen met zijn broer Mick groeide hij op in een tijd van schaarste. Paul was nog
maar veertien jaar oud toen zijn ‘mother Mary’ overleed. Zijn vader was niet alleen zijn houvast, maar ook zijn eerste en enige muziekleraar. In de schoolbus zat hij meestal naast een jongen genaamd George Harrison en niet veel later ontmoette hij een andere
jongen die zijn leven voor altijd zou veranderen: John Lennon. In dit boek beschrijft Philip Norman op meeslepende wijze het fascinerende verhaal van een van de grootste muzikale genieën van onze tijd: Paul McCartney.
Geschiedenis van de schilderkunst Anna-Carola Krause 2000 Beknopt overzicht van de schilderkunst, met nadruk op Duitse kunst en op de oude kunst.
Mijn vriend de schilder Lygia Bojunga Nunes 1996 Een 11-jarige Braziliaanse jongen probeert te begrijpen waarom zijn vriend, een schilder, zelfmoord heeft gepleegd. Vanaf ca. 12 jaar.
Kubisme Anne Ganteführer-Trier 2005 Geschiedenis en ontwikkeling van het Kubisme (1907-1917).
Wie ben ik? Norah McClintock 2000 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.
Minimal Art Daniel Marzona
Steen, papier, schaar Inés Garland 2016-11-08 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.
Barok Hermann Bauer 2009
Land van de vrouwen Gioconda Belli 2012-07-09 In Faguas zijn de vrouwen aan de macht. De nieuwe politieke partij die het land bestuurt sinds de zittende regering werd weggestuurd, wil Faguas eens goed ‘schoonwassen’ om de maatschappij te vrijwaren
van corruptie en verloedering. De vernieuwingen die de partij wil doorvoeren, worden niet allemaal positief ontvangen. Sommige stuiten zelfs op regelrecht verzet. Dan vindt er een aanslag plaats op de president. Zal de partij standhouden of valt ze ten prooi
aan de concurrentie die er tussen de leden uitbreekt? De Nicaraguaanse schrijfster Gioconda Belli brak internationaal door met De bewoonde vrouw. Van deze roman werden wereldwijd miljoenen exemplaren verkocht. Bij De Geus verschenen ook Kroniek
van liefde en oorlog, Dochter van de vulkaan, Waslala, Het geheim van de verleiding en het kinderboek De schepping van de vlinders.
De toverspiegel van Maurits Cornelis Escher Bruno Ernst (pseud. van J.A.F. de Rijk.) 2007 Leven en werk van de kunstenaar (1898-1971), waarbij uitgebreid aandacht wordt geschonken aan de mathematische aspecten van zijn kunst.
Mijn leven als verraadster / druk 1 Zarah Ghahramani 2008-05 Persoonlijk verhaal van een Iraanse studente, die als tegenstandster van het islamitische bewind in de beruchtste gevangenis van het land belandde.
Koersen in het duister David Millar 2012-06-12 Het onthullende dopingverhaal van een topwielrenner In deze autobiografie vertelt de Britse topwielrenner David Millar op een eerlijke en open manier hoe hij tot dopinggebruik is gekomen. Hij vertelt onder andere
hoe groot de druk van het wielerwereldje is om mee te doen aan de dopingcultuur. Hij werd betrapt en geschorst. Inmiddels fietst Millar weer en zet hij zich actief in voor de strijd tegen doping in de sport. Deze autobiografie, die een unieke kijk achter de
schermen van het wielrennen geeft, is waarschijnlijk het meest onthullende en authentieke dopingverhaal van een coureur, dat er tot nu toe is verschenen.
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