Acces PDF Acting Out Culture And Writing 2nd Edition

Acting Out Culture And Writing 2nd Edition
In deze bijtende en indrukwekkende memoir uit 1987 schetst Vivian Gornick het verhaal van
haar jarenlange complexe relatie met haar moeder. Gornick groeit op in The Bronx, in een
woonblok vol Joodse arbeidersgezinnen. De mannen zijn grotendeels afwezig door oorlog of
werk. Tussen de vrouwen broeit het, maar er is ook veel warmte. Het boek springt soepel en
sensitief heen en weer tussen Gornicks herinneringen aan haar jeugd en vroege
volwassenheid en de lange, intense wandelingen door New York met haar moeder, decennia
later. Terwijl de twee ruziën en praten over het verleden, raakt de lezer aan beiden evenzeer
gehecht. Aan de dochter vanwege haar scherpe observaties, haar moed en haar
vasthoudendheid in het bevragen van haar moeder, en aan de moeder vanwege haar kracht
en haar intuïtieve wijsheid. In zijn inleiding zegt Jonathan Lethem terecht: ‘Vivian Gornicks
memoir heeft die waanzinnige, briljante, pure kwaliteit die een boek uit zijn context tilt en tot
een klassieker maakt.’ *Gornick is een uitzonderlijke en verbazingwekkende schrijfster – en
daar gaat dit boek ten diepste over. – The Nation *Woorden schieten te kort om uit te drukken
hoe goed dit boek is. – The Washington Post
Centering the Classroom is a comprehensive, step-by-step practical workbook designed to
teach and inspire K-8 teachers to develop engaging and effective learning centers. It offers
teachers a wide array of options and examples for structuring learning centers to fit their own
teaching approach as well as their students' specific learning styles and needs. Included are
collections of activities that demonstrate how learning centers can be used to differentiate
instruction in mixed-ability classrooms for different subject areas and grade levels. Written and
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reviewed by expert teachers in the field, the workbook translates theory into practice and
provides methods that are classroom-tested and research-based. Spiral bound.
Both a critical account of contemporary feminist performance and illustration of its depth and
diversity, Acting Out is essential reading for anyone interested in feminist theory, sexual
difference, queer theory, or the politics of contemporary performance. Contributors include
Philip Auslander, C. Carr, Kate Davy, Joyce Devlin, Elin Diamond, Jill Dolan, Hillary Harris,
Lynda Hart, Lynda M. Hill, Julie Malnig, Vivan M. Patraka, Peggy Phelan, Janelle Reinelt,
Sandra L. Richards, Amy Robinson, Judy C. Rosenthal, Rebecca Schneider, Raewyn Whyte,
and Yvonne Yarbro-Bejarano.
This richly suggestive book examines the common bonds of thought and shared manner of
expression that unite Jewish writers working in America, Eastern Europe, and Israel. Murray
Baumgarten shows how Jewish traditions are reflected in the themes and narrative style of a
diverse group of writers, including Saul Bellow, Henry Roth, Sholom Aleichen, Isaac Babel,
and S.Y. Agnon. Baumgarten finds in these writers a distinctive and symbolic use of the urban
scene arid style of life—whether the city is Brooklyn, Chicago, Vienna, Warsaw, Odessa, or
Jerusalem. He examines the pariah stance, and the different kinds of tension between freedom
from communal ties and the pull of traditional culture. He demonstrates how Yiddish can flavor
and inflect the syntax, how scripture can permeate the thinking and narrative devices, in writers
of various nationalities.
Een man wordt getroffen door blindheid, die besmettelijk blijkt. Al snel ziet een groot deel van
de bevolking van Lissabon niets meer. Alle slachtoffers worden door de autoriteiten in een
ziekenhuis geïsoleerd. Binnen korte tijd spelen zich daar verschrikkelijke taferelen af en wordt
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de scheidslijn tussen goed en kwaad pijnlijk actueel.
Rechercheur Lauren Stillwell is niet het type vrouw dat snel opgeeft. Dus wanneer ze haar
man een hotel ziet verlaten in het gezelschap van een jonge blonde vrouw, besluit ze hem
terug te pakken. Maar haar wraakactie loopt compleet verkeerd af en ze ziet haar wereld
stukje bij beetje in een hel veranderen. Wat een ordinaire affaire had moeten zijn, draait uit op
een nachtmerrie wanneer ze getuige is van een misdaad met dodelijke afloop. Het
huiveringwekkende geheim dreigt haar leven te verscheuren, want welke keuze ze ook maakt,
het zal haar altijd duur komen te staan. De affaire is een wervelende thriller over liefde,
verlangens en levensgevaarlijke geheimen, die de lezer continu zal verrassen en uiteindelijk
ademloos achterlaten.
The importance of Antonio Gramsci's work for postcolonial studies can hardly be exaggerated,
and in this volume, contributors situate Gramsci's work in the vast and complex oeuvre of
postcolonial studies. Specifically, this book endeavors to reassess the impact on postcolonial
studies of the central role assigned by Gramsci to culture and literature in the formation of a
truly revolutionary idea of the national--a notion that has profoundly shaped the thinking of both
Frantz Fanon and Edward Said. Gramsci, as Iain Chambers has argued, has been
instrumental in helping scholars rethink their understanding of historical, political, and cultural
struggle by substituting the relationship between tradition and modernity with that of subaltern
versus hegemonic parts of the world. Combining theoretical reflections and re-interpretations of
Gramsci, the scholars in this collection present comparative geo-cultural perspectives on the
meaning of the subaltern, passive revolution, hegemony, and the concept of national-popular
culture in order to chart out a political map of the postcolonial through the central focus on
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Gramsci.

Starr Carters beste vriend Khalil wordt doodgeschoten door een politieagent.
Khalil had geen wapen op zak maar was 'vermoedelijk' een drugsdealer.
Verslagen door emoties probeert Starr zichzelf te herpakken in een samenleving
vol ongelijkheid. De armoedige buurt waarin ze woont geeft een groot contrast
met de school waar ze elke dag naartoe gaat. Overleven in deze twee werelden
wordt steeds lastiger en de waarheid spreken krijgt een hoge prijs.
Dé klassieker over Flow: wat is Flow en hoe kom je in een Flow? De psycholoog
Mihaly Csikszentmihalyi deed grensverleggend onderzoek naar flow: wat maakt
een ervaring bevredigend en wat gebeurt er als we opgaan in het moment. De
eerste verschijning van Flow (1990) was een mijlpaal in het denken over de
kwaliteit van onze ervaring. Sindsdien zweren topsporters, muzikanten en
professionals wereldwijd bij deze methode. Door dit boek leren ze hun bewustzijn
kennen, ontdekken ze wat waar geluk inhoudt en verbeteren ze de kwaliteit van
hun prestaties en leven.
Genomineerd voor de Man Booker Prize Aan de vooravond van zijn twintigste
verjaardag arriveert Eiji Miyake in Tokio met slechts één doel: hij moet en zal zijn
vader vinden, die hij nog nooit heeft ontmoet. Zijn moeder verliet hem als peuter,
zijn tweelingzusje verdronk. Zijn vader is nog de enige familie. In de hectische
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hoofdstad begint hij aan zijn tot mislukken gedoemde zoektocht. Op weergaloze
wijze beschrijft Mitchell hoe Eiji zich een weg moet banen door een grenzeloos
niemandsland vol geisha’s, gangsters, hackers, detectives en goochelende
pizzakoeriers. De pers over Droom Nummer Negen: ‘Verbluffende roman.’ De
Morgen ‘Bijzondere, rijke roman.’ Trouw ‘Na het succes van zijn debuut De
geestverwantschap [...] komt Mitchell met zijn tweede boek, dat nog
begoochelender is.’ The Independent
A thought-provoking examination of how explanations of social and moral
development inform our understandings of morality and culture. A common
theme in the latter part of the twentieth century has been to lament the moral
state of American society and the decline of morality among youth. A sharp turn
toward an extreme form of individualism and a lack of concern for community
involvement and civic participation are often blamed for the moral crisis. Turiel
challenges these views, drawing on a large body of research from developmental
psychology, anthropology, sociology as well as social events, political
movements, and journalistic accounts of social and political struggles. Turiel
shows that generation after generation has lamented the decline of society and
blamed young people. Using historical accounts, he persuasively argues that
such characterizations of moral decline entail stereotyping, nostalgia for times
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past, and a failure to recognize the moral viewpoint of those who challenge
traditions.
'Gesprekken met vrienden' van Sally Rooney is een moderne roman over de
lusten en lasten van de jeugd. Rooney schrijft in een heldere stijl en met
onderkoelde humor. 'Gesprekken met vrienden' is Rooneys debuutroman, die
door 'The Guardian' als een van de belangrijkste debuten van 2017 is
uitgeroepen. Een meesterwerk. 'Een schrijver om in de gaten te houden.' - The
Sunday Times 'Een verbluffend debuut.' - The Bookseller Frances is 21 jaar oud,
koel en observerend. Ze studeert en doet samen met haar beste vriendin Bobbi
aan poetryslams in Dublin, waar ze gespot worden door journalist Melissa.
Frances raakt tegen wil en dank onder de indruk van haar en haar echtgenoot
Nick, die nooit echt is doorgebroken als acteur. Wat aan het begin een
onschuldige flirt lijkt, groeit al snel uit tot een vreemd soort intimiteit. Frances
probeert haar leven geordend te houden, maar haar relaties ontsnappen steeds
meer aan haar greep. Dan probeert ze iets radicaals: van moment tot moment
leven. Rooney wordt gezien als de nieuwe Bret Easton Ellis, J.D. Salinger en
Sylvia Plath.
Waarom hebben getalenteerde mensen vaak moeite om hun doelen te bereiken
terwijl minder begaafde individuen soms zonder slag of stoot verbazingwekkende
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prestaties leveren? Op basis van haar eigen verhaal als dochter van een
wetenschapper die zich vaak beklaagde over haar vermeende gebrek aan
intelligentie, beschrijft Angela Duckworth haar loopbaan door het onderwijs, de
consultancybusiness en de neurowetenschap. Het leidde tot de hypothese dat
werkelijk succes vooral ontstaat door een speciale mix van volledige overgave en
de vastberadenheid om te werken aan je langetermijndoelen: grit. In dit boek
doet Duckworth, winnaar van de prestigieuze MacArthur Genius Award, haar
theorie uit de doeken en helpt ze iedereen om aan de hand van zes kernwaarden
hun eigen grit-factor te bepalen: hoop, inspanning, precisie, passie, rituelen en
prioriteiten. Grit gaat voorbij aan clichés als ‘succes is vooral hard werken’ en
biedt een frisse en motiverende manier om zelf ongekende resultaten te behalen.
Discusses the social, cultural, intellectual, and aesthetic aspects of American
literature
Op de avond dat Max voor straf zonder eten naar bed wordt gestuurd, beleeft hij op zijn eigen
kamer de wildste avonturen. Prentenboek vol griezels. Vanaf ca. 4 jaar.
New York Times-bestseller: `Onweerstaanbaar! Een nieuw meesterwerk van de auteur van
Het korte maar wonderbare leven van Oscar Wao De hoofdpersonen in Zo raak je haar kwijt
hebben één ding gemeen: een talent het te verpesten bij de vrouwen met wie ze leven of op
wie ze verliefd zijn. Soms op hilarische wijze, soms vol mededogen, beschrijft Díaz
uiteenspattende liefdes. Het is een bundel vol verhalen over mannen met spijt (omdat ze
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bijvoorbeeld te vaak zijn vreemdgegaan) en vrouwen die boos zijn. En vooral over mensen die
`smekend, huilend proberen te repareren wat onherstelbaar gebroken is. `Een van de meest
onderscheidende en onweerstaanbare schrijvers van nu. The New York Times `Iemand die zo
goed schrijft, dat komt, als we geluk hebben, één of twee keer per generatie voor. The
Observer Over Het korte maar wonderbare leven van Oscar Wao: `Een verpletterend
meesterwerk. Vrij Nederland
??? 1?2 EO-Visie Haar dagboek bleef zeventig jaar lang onontdekt. Nu kunnen we het eindelijk
lezen. Renia is een pubermeisje als alle andere; ze schrijft graag, houdt een dagboek bij en
maakt plezier. Maar het is 1939 en Renia is Joods. Met het uitbreken van de oorlog valt haar
wereld uiteen. Ze ontvlucht bombardementen, ziet vrienden verdwijnen en moet in een getto
gaan wonen. Toch wordt ze ook voor het eerst verliefd: een paar uur voor de nazi-inval in
Polen krijgt ze haar eerste kus van Zygmunt. En het is Zygmunt die drie jaar later de laatste
woorden in Renia’s dagboek moet optekenen: ‘Drie schoten! Het enige wat ik kan horen, zijn
schoten, schoten... schoten.’ Pas meer dan zeventig jaar later wordt Renia’s dagboek
herontdekt. Zygmunt, zelf Auschwitz-overlever, nam het mee naar Amerika, waar Renia’s zus
en moeder wonen. Bang om de gruwelen op te rakelen, legden zij het in een kluis, waar het
vele jaren vergeten werd. Tot nu. Het dagboek van Renia Spiegel is een hartverscheurend
ooggetuigenverslag van een meisje dat dromen koestert en haar moeder mist, en over het
leven dat ondanks de oorlog altijd doorgaat. Wat het lezen van Renia’s teksten bijzonder
maakt, is dat wij weten wat zij niet wist: de afloop. – ??? 1?2 EO-Visie
Bestsellerauteur Glennon Doyle vertelt het verhaal van ontrouw in haar huwelijk en vooral haar
gevecht om trouw aan zichzelf te blijven. Met haar werk inspireert zij talloze vrouwen, onder
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wie Adele. Het leven van Glennon Doyle is zoals het zou moeten zijn. Ze is gelukkig getrouwd,
heeft drie prachtige kinderen, en er staat een New York Times-bestseller op haar naam. Maar
dan bekent haar echtgenoot haar ontrouw te zijn geweest. Carry on, heb lief is het verhaal van
een huwelijk, maar meer nog van Glennons persoonlijke gevecht om boven alles trouw te
blijven aan zichzelf. Carry on, heb lief is, in de woorden van Elizabeth Gilbert zelf, 'het
langverwachte antwoord op Eat, Pray, Love.' Oprah Winfrey selecteerde het voor Oprahs Book
Club 2.0. 'Verbluffend dapper, eerlijk, ontroerend en mooi' - Elizabeth Gilbert
De kleine Maya en haar broer groeien in het Amerika van de jaren dertig op bij hun zwaar
gelovige oma in het straatarme en door en door racistische Zuiden. Wanneer de kinderen bij
hun moeder in St. Louis moeten gaan wonen, wacht Maya een zware beproeving. Toch groeit
ze, mede dankzij de literatuur, uit tot een jonge vrouw die vertrouwt op haar eigen kracht. Ik
weet waarom gekooide vogels zingen is een autobiografische moderne klassieker die
wereldwijd al talloze lezers heeft geraakt.
‘Normale mensen’ van Sally Rooney is de opvolger van haar veelgeprezen debuutroman
‘Gesprekken met vrienden’. In ‘Normale mensen’ vertelt Sally Rooney de
liefdesgeschiedenis van Marianne en Connell. Beiden groeien op in hetzelfde stadje in
landelijk Ierland, waar hun verschillende werelden nauwelijks overlappen. Ze ontmoeten elkaar
alleen wanneer de moeder van Connell het huis van Marianne schoonmaakt. Als ze beiden
naar het prestigieuze Trinity College in Dublin gaan, blijkt op die universiteit dat zich door de
jaren heen een diepe band heeft gevormd. ‘Normale mensen’ van Sally Rooney is een
verhaal over de diepgaande invloed die geliefden op elkaars leven hebben, en het groeiende
besef daarvan naarmate de jaren verstrijken. Een intense roman die je je eigen liefdes laat
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herbeleven. ‘De stem van de nieuwe generatie.’ The Guardian Tip DWDD Boekenpanel! Sally
Rooney (1991) debuteerde in 2017 met ‘Gesprekken met vrienden’. De BBC heeft de rechten
voor een televisieserie van ‘Normale mensen’ gekocht, waarvoor Rooney zelf het script
schrijft.
Students are bombarded every day with cultural messages laden with unstated rules about
what makes our work valuable, our bodies ideal, our connections meaningful. Acting Out
Culture helps students empower themselves to use writing to speak back to their culture and
question its rules. The first two editions have appealed especially to those students who are
not full participants in the dominant culture, as well as to their instructors, who want to help
those students to see how subtle (and not so subtle) cultural forces can shape their lives—and
how they can challenge and resist those forces. The new edition of Acting Out Culture builds
on that success, providing provocative readings (more than 50 percent of them new) that
challenge the rules we live by; pedagogical tools to encourage students to think and write
critically about their culture; and instructional support featuring sample syllabi, additional
discussion topics, and ideas for teaching with visuals and online content. And now with the
new edition, you can meet students where they are: online. Our newest set of online materials,
LaunchPad Solo, provides all the key tools and course-specific content that you need to teach
your class. Get all our great course-specific materials in one fully customizable space online;
then assign and mix our resources with yours. To package LaunchPad Solo free with Acting
Out Culture, use ISBN 978-1-319-01052-2.
V.S. Naipauls roman ‘Een bocht in de rivier’ beschrijft hoe een man, en een land, ten prooi
vallen aan de naschokken van het koloniale verleden. In een naamloos Afrikaans land, in een
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stad aan een bocht in de rivier, begint Salim, telg uit een familie van Indische kooplieden, een
winkel in huishoudelijke artikelen. De burgeroorlog is voorbij, de onafhankelijkheid een feit, en
de Grote Man heeft even grote plannen voor de toekomst van het land. Maar de voorspoed is
van korte duur... Het oeuvre van V.S. Naipaul werd in 2001 met de Nobelprijs voor de
Literatuur bekroond.
Wat moet íedereen in de moderne wereld weten? Om antwoord te geven op deze moeilijkste
vraag der vragen combineert de gerenommeerde psycholoog Jordan B. Peterson de
zwaarbevochten waarheden van oude tradities met verbluffende ontdekkingen van
grensverleggend wetenschappelijk onderzoek. Op humoristische, verrassende en informatieve
wijze vertelt Jordan Peterson ons waarom kinderen die aan het skateboarden zijn met rust
gelaten moeten worden, welk verschrikkelijk noodlot mensen die te snel oordelen te wachten
staat, en waarom je altijd een kat moet aaien als je er een tegenkomt. Peterson legt grote
verbanden en distilleert daarbij uit alle kennis van de wereld 12 praktische en fundamentele
leefregels. In 12 regels voor het leven maakt Jordan Peterson korte metten met de moderne
clichés van wetenschap, geloof en de menselijke natuur, en tegelijkertijd transformeert en
verrijkt hij de denkwijze van zijn lezers. Dr. Jordan B. Peterson (1962) is psycholoog,
cultuurcriticus en hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Toronto. Zijn
wetenschappelijke artikelen hebben de moderne kijk op persoonlijkheid en creativiteit
voorgoed veranderd. Peterson heeft honderdduizenden volgers op social media en zijn
YouTube-clips zijn meer dan 27 miljoen keer bekeken. 'Peterson is vandaag de dag de
invloedrijkste intellectueel van de westerse wereld. Voor miljoenen jonge mannen blijkt de
methode-Peterson het perfecte tegengif voor de mengeling van knuffelen en beschuldigen
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waarin ze zijn grootgebracht.' - DAVID BROOKS, THE NEW YORK TIMES 'Hoewel ik in veel
opzichten met Peterson van mening verschil, ben ik het hartgrondig eens met zijn nadruk op
het zorgvuldig, zonder vooroordelen bekijken van grote maatschappelijke en persoonlijke
kwesties om daar rationele, weloverwogen oplossingen voor te vinden. Dit boek staat er vol
mee.' - LOUISE O. FRESCO 'Peterson stapt als een magiër door de ideeëngeschiedenis van
het Westen, en hij maakt alles urgent, en stralend. Ja, er zijn regels voor het leven, met moeite
gedistilleerd in de wildernis van het bestaan, gevoed met klassieke waarden en inzichten die
de tand des tijds doorstaan, als wij volharden. Peterson is momenteel de belangrijkste
"praktische" intellectueel.' - LEON DE WINTER 'Peterson is een genie op vele vlakken. 12
regels voor het leven is een groot, controversieel, ontnuchterend boek.' - THE TIMES
'Peterson is geen gebrek aan empathie te verwijten. Hij is als een vaderfiguur.' - TROUW
Sixteen contributions by Jackson and Russo (both DePaul U.) and other feminist scholars,
writers, and activists describe how they have resisted being defined and pigeonholed by the
dominant culture. Drawing upon her own life experience, each writer shows how women can
create their own alternative constructions of identities and realities. The volume does not
contain an index. Annotation copyrighted by Book News, Inc., Portland, OR
De klassieke schelmenroman ‘De avonturen van Huckleberry Finn’ wordt gezien als het
meesterwerk van de Amerikaanse auteur Mark Twain (pseudoniem van Samuel Langhorne
Clemens, 1835-1910). Twain snijdt diepere thema’s als slavernij, racisme en de voortdurende
strijd tussen maatschappelijke corruptie en intrinsieke goedheid aan. De jonge Huckleberry
ontvlucht zijn gewelddadige vader en trekt op met de voortvluchtige slaaf Jim, met wie hij een
voor die tijd onwaarschijnlijke, maar diepe vriendschap sluit. Samen varen ze op een vlot de
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rivier de Mississippi af. Onderweg naar de staat Kentucky, waar Jim niet vervolgd zal worden,
raken ze in allerlei hachelijke situaties verzeild.
Voor Zack Lightman is het een dag als alle andere. Hij zit uit het raam te staren tijdens een
saaie les wiskunde. Plotseling ziet hij een ufo langsvliegen. Hij denkt dat hij gek is geworden.
Als hij wat beter kijkt, weet hij wel zeker dat hij gek is geworden. Het ruimteschip ziet er
namelijk precies zo uit als dat van de kwaadaardige aliens in Armada, de game waar Zack zo
verslaafd aan is dat hij op de wereldwijde ranking op de zesde plek staat. Wat hij ziet blijkt
allemaal echt te zijn. Aliens zijn vastbesloten de aarde te vernietigen en zullen binnen
vierentwintig uur aanvallen. De wereld maakt zich op voor een verwoestende aanval. Zack en
andere fanatieke spelers van Armada moeten drones besturen om te helpen de aarde te
verdedigen. Het lot van de wereld ligt plots op de schouders van de nerds.
National identity is not some naturally given or metaphysically sanctioned racial or territorial
essence that only needs to be conceptualised or spelt out in discursive texts; it emerges from,
takes shape in, and is constantly defined and redefined in individual and collective
performances. It is in performances—ranging from the scenarios of everyday interactions to
‘cultural performances’ such as pageants, festivals, political manifestations or sports, to the
artistic performances of music, dance, theatre, literature, the visual and culinary arts and more
recent media—that cultural identity and a sense of nationhood are fashioned. National identity is
not an essence one is born with but something acquired in and through performances.
Particularly important here are intercultural performances and transactions, and that not only in
a colonial and postcolonial dimension, where such performative aspects have already been
considered, but also in inner-European transactions. ‘Englishness’ or ‘Britishness’ and
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Italianità, the subject of this anthology, are staged both within each culture and, more
importantly, in joint performances of difference across cultural borders. Performing difference
highlights differences that ‘make a difference’; it ‘draws a line’ between self and
other—boundary lines that are, however, constantly being redrawn and renegotiated, and
remain instable and shifting.
Wanneer Alina de gave van het licht blijkt te hebben, wordt ze opgeleid tot Grisha. Hun leider,
de Duistering lijkt begaan met het volk van Ravka. maar heeft stiekem andere plannen. Vanaf
ca. 15 jaar.
Eddy Bellegueule groeit op in een grofgebekt arbeidersgezin in Picardië, maar lijkt in niets op
de kinderen in zijn omgeving. Zijn houding, tongval en verfijnde aard bezorgen hem evenveel
vernederingen van zijn klasgenootjes als van zijn alcoholistische vader en zijn weerbarstige
moeder. Nog voor hij de minste begeerte voelt, gaat men ervan uit dat hij homoseksueel is.
Eddy slaagt er uiteindelijk in zich los te rukken uit zijn wrede, verstikkende milieu en gaat
tijdens zijn theaterstudie in Amiens op zoek naar zichzelf en zijn plaats in de
maatschappij.Weg met Eddy Bellegueule is een onweerstaanbare autobiografische roman
over een jongen die voor zichzelf opkomt. Hard, snel, ontroerend, aangrijpend: dit grootse
debuut laat je niet los. Het is in Frankrijk het succes van 2014 en is nu al een mijlpaal in de
letteren.
Students are bombarded every day with media messages laden with rules: what makes our
work valuable, our bodies ideal, our communities picture perfect. Acting Out Culture empowers
students to use writing to speak back to their culture and question its rules. Featuring fresh
readings by writers who lay bare and challenge the rules we live by, the second edition of
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Acting Out Culture gives students the tools they need to analyze and write critically about
assumptions at the heart of cultural norms.
Achter de oogverblindende façade van trucs en magie van het Cirque des Rêves woedt een
hevige strijd tussen de twee jonge illusionisten Celia en Marco. Sinds hun vroegste kindertijd
zijn ze door hun leermeesters Hector en Alexander getraind om deel te nemen aan 'een spel'
waarin de een de ander moet verslaan om de beste in hun vak te worden. Wat de inmiddels
verliefde Celia en Marco niet weten, is dat ze marionetten zijn van de eeuwenoude rivaliteit
tussen hun twee mentoren, en dat het circus zal dienen als toneel voor een strijd op leven en
dood. Tegen een magistraal gecomponeerd negentiende-eeuws decor neemt Het Nachtcircus
je mee op een duizelingwekkende reis naar een magische wereld. Geschreven in een
fonkelende, verleidelijke stijl is Het Nachtcircus een schitterend liefdesverhaal.
Hillbilly Blues is analyse van een cultuur in crisis - die van de blanke Amerikaanse
arbeidersklasse. Niet eerder werd er zo scherp, en van binnenuit, over deze bevolkingsgroep
geschreven. J. D. Vance vertelt hoe het is om geboren te worden met sociale en regionale
ellende als een wurgkoord om je nek. Het verhaal van de familie Vance begint vol hoop, in het
Amerika van na de oorlog. Zijn grootouders verhuisden naar Ohio omdat ze wilden ontsnappen
aan de armoede in hun thuisstreek Kentucky. Ze bouwden een middenklassebestaan op, en
hun kleinzoon (de auteur) zou uiteindelijk naar Yale Law School gaan: de American Dream.
Maar dit is de oppervlakkige versie van de sage. Gaandeweg toont Vance hoe zijn familie
geworsteld heeft met de eisen die dit nieuwe bestaan stelde. Het is hun nooit gelukt de
geschiedenis van misbruik, alcoholisme, armoede en trauma - zo typerend voor deze groep
Amerikanen - van zich af te schudden. Een ontroerende verhaal, met humor verteld en vol
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kleurrijke figuren. Vance maakt het verlies van de Amerikaanse droom bitter voelbaar. Dit is
een eerlijk verhaal over wat het betekent als al je hoop in duigen valt. Een belangrijker boek
over Amerika zul je dit jaar niet lezen.' - The Economist 'Een empathische en scherpe
sociologische analyse.' - The New York Times 'Deze elegie, deze melancholische klaagzang
over zijn diepe loyaliteit met een verdoemde klasse die hij achterlaat, gaat over meer dan zijn
privé-verhaal. Via Vance krijgen we een inkijkje in Amerika als klassensamenleving.' - De
Groene Amsterdammer
Acting Out CultureReading and WritingBedford/St. Martin's
Writing development and pedagogy is a high priority area, particularly with standardised testing
showing declines in writing across time and through the years of schooling. However, to date
there are relatively few texts for teachers and teacher educators which detail how best to
enable the children to become confident, autonomous and agentic writers of the future.
Developing Writers Across the Primary and Secondary Years provides cumulative insights into
how writing develops and how it can be taught across years of compulsory schooling. This
edited collection is a timely and original contribution, addressing a significant literacy need for
teachers of writing across three key stages of writing development, covering early (4-7 years
old), primary (7-12 years old) and secondary years (12-16 years old) in Anglophone countries.
Each section addresses two broader themes — becoming a writer with a child-oriented focus
and writing pedagogy with a teacher-oriented focus. Together, the book brings to bear rigorous
research and deep professional understanding of the writing classroom. It offers a novel
approach conceiving of writing development as a dynamic and multidimensional concept. Such
an integrated interdisciplinary understanding enables pedagogical thinking and development to
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address more holistically the complex act of writing.
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