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MY
FAVORITE
BOOKS

Must have

Eric Kuster maakt niet alleen dijken van
interieurs, hij deelt ze ook graag met je! Het
nieuwe ‘Eric Kuster Interior Design’ koffietafelboek is dan ook een absolute must have – of je
nou een liefhebber bent of gewoon van mooie
dingen houdt. €49,90 TENEUES.COM

Voor
thuisbakkers

Er is geen beter moment dan deze tijd de oven
aan te zetten en jezelf of je familie en vrienden
te verwennen met zoete en hartige lekkernijen.
‘Iedereen bakt!’ is hét basisboek waarmee
iedere thuisbakker aan de slag kan. €15
KARAKTERUITGEVERS.NL

Isa Hoes (48) debuteerde in 2013 met haar
boek ‘Toen ik je zag’ en timmert sindsdien
lekker aan de weg met haar schrijverscarrière. Voor deze editie vragen we haar naar
haar vier favo boeken.
GODIN, HELD
GUSTAAF PEEK
Een ontzettend mooi geschreven, intiem boek.
Tegelijkertijd opwindend en ontroerend. Het
boek begint bij het laatste hoofdstuk en eindigt
bij het eerste. Hierdoor is er een constante,
soms geheimzinnige spanning in een verhaal
over de ultieme liefde.
LIEVELING
KIM VAN KOOTEN EN PAULINE
BARENDRECHT
Wat een stoer boek. Een heftig verhaal op een
luchtige manier beschreven, waardoor het des
te harder binnenkomt. De constante
angstaanjagende sfeer is in elke zin voelbaar.
Zeker met het gegeven in je achterhoofd dat
het gebaseerd is op een waargebeurd verhaal.

DAGBOEK
Hendrik Groen is terug! Na bestseller ‘Pogingen iets van het leven te maken’ ligt zijn tweede
dagboek ‘Zolang er leven is’ nu in de schappen.
Hierin neemt de bejaarde zijn medebewoners,
de directie, zijn vrienden, ouderdom in het
algemeen en ook zeker zichzelf op de korrel.
€12,99 MEULENHOFF.NL

FEELGOODROMAN
Martha groeit als wees op in het loket
Gevonden Voorwerpen van Lime Street
Station, totdat ze op haar zestiende op
zoek moet naar een eigen identiteit…
Een hartverwarmende feelgoodroman
voor alle leeftijden! €17,95
KARAKTERUITGEVERS.NL
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THE WOMAN
WHO MADE
LOVE TO THE
CAMERA
Twee legendarische fotografen en één
onderwerp: Marilyn Monroe. Eduard Planting
Gallery in Amsterdam presenteert tot en met
5 maart 2016 een expositie met unieke foto’s
van Milton Greene en Douglas Kirkland.
EDUARDPLANTING.COM

ALS IK
JOU WAS
Tot en met 17 april is in Museum de
Fundatie (Zwolle) en Kasteel het Nijenhuis
(Heino/Wijhe) de dubbelexpositie ‘Ans
Markus – Als ik jou was…’ te zien. In
Zwolle toont Markus onder meer recente
schilderijenseries. Kasteel het Nijenhuis
vormt het decor voor schetsen, tekeningen,
kleinere schilderijen en sculpturen die
Markus sinds enige jaren maakt.
MUSEUMDEFUNDATIE.NL

Wouter van der Sar

KOM HIER DAT IK U KUS
GRIET OP DE BEECK
Dit verhaal kwam heel erg dichtbij. Dit verhaal
begeeft zich in een wereld die de mijne is. Ik las
het boek in één ruk uit, had een brok in mijn
keel. De hoofdpersoon, de zoekende vrouw, is
meer dan herkenbaar.
UP
MYRTHE VAN DER MEER
Dubbele gevoelens. Prachtig geschreven,
straight from the heart. Maar wat een heftige
leeservaring. Het riep zoveel herinneringen op.
Het kwam allemaal erg dichtbij, raakte me
diep, maar heeft me ook geholpen om iemand
die bipolair is beter te begrijpen.

Meet Louise

Midden in hartje Amsterdam, verstopt in het
tiende straatje, vind je LOUISE: een parel onder
de hotspots. Rock inspired sweaters met print,
geurkaarsen waardoor je je in de tuinen van
YSL waant en door Liz Louise zelf geregen
kettinkjes. .LOUISE-COLLECTION.COM

SUPER!

Een restaurant, een gallery, een club, een
bar… Supperclub is het allemaal. Mét
persoonlijkheid. En dat sinds oktober in
het historische pand Odeon, aan de Singel
460 in Amsterdam. SUPPERCLUB.
AMSTERDAM
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Design, kunst
en mode

OBJECT Rotterdam is dé beurs voor eigentijds
design en vindt gelijktijdig plaats met Art
Rotterdam, van vrijdag 12 tot en met zondag 14
februari. De beurs pakt groots uit op ss
Rotterdam en strijkt neer in de eetzalen,
slaaphutten en binnen- en buitendekken van
het indrukwekkende cruiseschip. Entree €7,50
OBJECTROTTERDAM.NL

