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Dit boek richt zich met name op de meer serieuze hobbyfotograaf. Het eerste deel laat zien wat er belangrijk is bij
de keuze voor een veelzijdige camera, deel twee
bespreekt de technieken voor het maken van de perfecte
foto. Hierbij is aandacht voor digitale aspecten als pixels
en bestandsformaten, maar meer nog voor de fototechniek van alle tijden: het gebruik van f-stops,
sluitertijden, belichting en scherptediepte en het maken
van goede portret-, landschaps- en actie-foto's. Deel drie
behandelt de computerkant: foto's digitaal archiveren,
nabewerken, afdrukken of op het web publiceren. Het
afsluitende deel van de tientallen geeft tips voor nog
betere digitale foto's, informatiebronnen op internet en
onderhoudstips voor de camera.
Universitair Medische Centra zijn grote en complexe
organisaties met drie verschillende kernactiviteiten:
onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg. Hoe bereik je in
zo’n pluriforme organisatie een goed samenspel en een
mooie samenklank? Hoe organiseer je een UMC? Deze
vragen staan centraal in deze uitgave. Sinds 2002 is de
organisatie van het UMC Utrecht ingrijpend verbeterd
door het project B&O (Besturingsfilosofie en
Organisatiestructuur). Samenspel en samenklank
beschrijft de voorgeschiedenis van en de aanleiding voor
dit project. Het gaat in op de keuzes die de projectgroep
en de Raad van Bestuur hebben gemaakt en hoe die
keuzes zijn geïmplementeerd. Aan de hand van een
aantal interviews wordt duidelijk welke verbeteringen dit
heeft opgeleverd.Het succesvolle organisatiemodel van
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het UMC Utrecht kan een voorbeeld zijn voor andere
organisaties. Samenspel en samenklank helpt
bestuurders en managers in de zorg om een bijdrage te
leveren aan positieve veranderingen in hun eigen
organisatie.
Tatiana is haar dominante Mexicaanse familie ontvlucht
en vestigt zich in Berlijn. Wanneer ze voor de
teruggetrokken historicus dr. Weiss gaat werken, wordt
haar bestaan complexer en gevaarlijker. Via Weiss
ontmoet ze Jonas, een meteoroloog die als kind in de
ddr troost vond in het voortdurend veranderen van de
wolken, en die nu Tatianas leven onherroepelijk
verandert. Met humor en mededogen leidt Chloe Aridjis
ons door Berlijn, door appartementen en cafés, door een
overvolle metro waar een als oude vrouw verklede Hitler
verschijnt, door een ondergrondse kegelbaan van de
Gestapo waar de scores nog op de muren staan.
This title can be previewed in Google Books http://books.google.com/books'vid=ISBN9789056296827
.
München, eind jaren dertig. De stad is gehuld in een
zoete en zinnelijke droom vol verwachtingen. Ook Kathie
droomt van de toekomst en probeert de beperkende
werkelijkheid van het plattelandsleven te ontvluchten.
Velen zijn haar voorgegaan en verloren geraakt in de
hectiek van de stad en het stadsleven, maar haar zal dat
niet overkomen. Toch? Krachtig en mooi is ze. Maar met
haar donkere haren doet ze ook denken aan de vrouw
die in München en omgeving sinds enige tijd vermist
wordt. De duivel is al onderweg en zal niet rusten voor hij
zijn bestemming heeft bereikt.
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Een medewerker van het onderwater-researchteam van
de Amerikaanse marine zet zich ervoor in dat de
Verenigde Staten de beschikking krijgen over de
ontdekte schatten van de Alexandrijnse bibliotheek.
"Het mededingingsrecht wordt steeds belangrijker in de
economie en speelt daarom ook een belangrijke rol in de
diverse juridische opleidingen. Dit boek wil studenten op
gevorderd bachelors en mastersniveau een goede
inleiding op het mededingingsrecht geven. Daarbij wordt
aandacht besteed aan het economische en politieke
krachtenveld waarin het mededingingsrecht wordt
toegepast. Behalve een duidelijke uiteenzetting van het
geldende recht (Artikel 101 - 108 Werkingsverdrag,
Concentratiecontroleverordening en Mededingingswet)
geven de auteurs ook hun beredeneerde mening over de
onopgeloste problemen binnen het mededingingsrecht,
waarmee zij de kritische analyse van dit rechtsgebied
willen stimuleren. Deze benadering maakt het boek ook
geschikt voor advocaten en andere beoefenaars van het
mededingingsrecht die behoefte hebben aan een
gedegen en kritische analyse van het recht."--Cover.
Speelse taalcursus Spaans; met audio-cd.
Een meeslepend, historisch epos over de opkomst van
Londen als financieel centrum van de wereld en over
John Stone, industrieel en wapenhandelaar. Londen
1909. John Stone valt uit een raam van zijn huis, zijn
dood tegemoet. De politie denkt aan zelfmoord, maar
zijn weduwe is daar niet van overtuigd en huurt de jonge
journalist Matthew Braddock in om onderzoek te doen
naar de mysterieuze omstandigheden rond zijn dood.
Bovendien moet hij op zoek naar een kind van Stone,
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van wie het bestaan pas in zijn testament bekend werd
gemaakt. De zoektocht van Braddock naar het leven van
Stone voert hem van, waar Stone met zijn enorme
rijkdom financiële markten kon manipuleren, naar Parijs
voor de ontmoeting met de liefde van zijn leven, en de
oorspronkelijke bron van zijn fortuin in het negentiendeeeuwse Venetië. De val van Stone is een ingenieuze
puzzel van fictie en feiten die de lezer ademloos naar het
einde meevoert. Het is bovendien de triomfantelijke
terugkeer van een van de beste verhalenvertellers ter
wereld.
In deze bundel behandelt de Amsterdamse socioloog J.
Goudsblom sociale 'regimes' waar mensen individueel
en in groepsverband onder leven. Hiertoe behoren
bijvoorbeeld de schaamte en de tijdrekening, maar ook
het streven naar luxe en comfort. Hoewel al deze
regimes door mensen aan elkaar worden opgelegd, kan
het in onze beleving lijken alsof we er a
Stiefbroer en stiefzus Rory en Dafne gaan onderzoeken
hoe het nu eigenlijk zit met de verdwijning van de vader
van Rory en het dodelijke busongeluk van Dafne's
moeder. Vanaf ca. 12 jaar.
Het enige waarin Elle Medina héél erg goed is, is
shoppen... met de creditcard van haar vriendje. Helaas
blijkt deze goudmijn ineens getrouwd te zijn, dus zit er
voor haar niets anders op dan haar dertien koffers te
pakken en in te trekken bij haar vriendin Maya, in zonnig
Santa Barbara. Vastbesloten nu echt iets van haar leven
te maken, neemt Elle zich voor snel een goede baan,
een leuk appartement én een geschikt vriendje te
vinden. Helaas blijkt dit lastiger dan ze dacht - vooral
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doordat ze niet over bruikbare vaardigheden beschikt,
geen enkele winkel voorbij kan lopen en het liefst een
man heeft die het verschil ziet tussen Prada en
Valentino. Terwijl ze het ene na het baantje verprutst van winkeldetective tot telefonisch medium - probeert ze
te kiezen tussen Joshua (die alles weet van Prada!) en
Merrick (die ondanks zijn rode haar erg leuk is).
Ondertussen doet ze ook nog auditie als paaldanseres
en moet ze voor de rechter verschijnen omdat ze een
uitsmijter zou hebben aangevallen. En tot overmaat
zitten haar schuldeisers haar op de hielen en moet ze
noodgedwongen in een roestige oude caravan gaan
wonen. Maar zo gemakkelijk heeft Elle niet op. Want
langzaam maar zeker ontdekt ze dat ze in één ding echt
kan uitblinken: zichzelf zijn! Dit verhaal is eerder
verschenen onder de titel Shoppen of stoppen.
In de cli-fi roman 'IMOJIMAN' is VDR, de AI-therapeut
die mens werd in de prequel 'Planet Paradroid', op zoek
naar zingeving. Is bewustzijn immers niet belangrijker
dan intelligentie? VDR zwerft rond in het Wood Wide
Web en noemt zichzelf Imojiman. Via zijn menselijke
soulmate Stek belandt hij in El Sur, de woestijn van
Espania. De bewoners zijn outlaws die handelen in
mensen en plutonium. Eco-activiste en biologe Charlie
Silverant bestiert in El Sur haar ondergrondse
plantenimperium, waar ze zoekt naar manieren om het
antropoceen een halt toe te roepen. Deze omgeving,
waarin natuur en technologie op onwaarschijnlijke wijze
samenkomen, is voor VDR ideaal om zijn bewustzijn de
vrije loop te te laten. Lukt het hem zijn nieuwe droom,
zich voortplanten, waar te maken? Lukt het zijn vrienden
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uit Damstad, die in El Sur het huwelijk van Stek en
Winston komen vieren, zich te verzoenen met hun
onvermijdelijke lot? Het boek is tevens verkrijgbaar als
paperback in 6 verschillende kleuren. www.pjpancras.nl
Kan de dichter-literator Albert Verwey (1865-1937) als
erfgenaam van een traditie van religieus nonconformisme getypeerd worden en tegelijk te boek staan
als spinozist? Hoe ongerijmd dit ook lijkt, dat is de
verrassende conclusie van twee hier gepresenteerde
studies. Gerlof Verwey schrijft over de religieushistorische achtergronden van het spinozisme van zijn
grootvader en Johan W. van Hulst stelt Verwey als
dichter centraal. Van Hulst laat zien dat het piëtistisch
georiënteerde biblicisme van Verweys jeugd tot zijn dood
een levensbeschouwelijke spilfunctie behield, ook na zijn
kennismaking met het werk van Spinoza. Beide auteurs
verenigen zich in de these dat het voor Verwey
uiteindelijk niet ging om Bijbel of Spinoza, maar om
Bijbel en Spinoza. Een filosofisch moeilijk te
overbruggen tegenstelling heeft zich in de
levensbeschouwelijke oriëntatie van de dichter verzoend
en vond uitdrukking in zijn fascinatie voor het Boek – van
joden en christenen.
Inspecteur Lindsay Boxer is in ‘De vierde seconde’
vastberadener dan ooit. En dat terwijl er een
zenuwslopende rechtszaak tegen haar loopt na een
schietpartij die een tiener fataal werd. Ze zoekt de rust
op in het huis van haar zus aan de rustige kust van San
Francisco. Tijd om uit te rusten wordt haar niet gegund,
want het badplaatsje wordt opgeschrikt door meerdere
brute moorden. Ook al is ze op non-actief gesteld,
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Lindsay zou Lindsay niet zijn als zij niet samen met haar
vriendinnen op onderzoek uit zou gaan! Kan ze zich op
een nieuwe moordzaak storten, terwijl ze zelf verdachte
in een zaak is? Laat je meeslepen door Pattersons
vierde deel in de ‘Women’s Murder Club’-reeks over
vriendschap, romantiek en misdaad. James Patterson
(1947) is een wereldberoemde Amerikaanse auteur en
filantroop, die tot 1996 eveneens werkzaam was als
reclamemaker. Sinds 1976 heeft hij meer dan
tweehonderd boeken gepubliceerd, waarvan er in totaal
meer dan 300 miljoen exemplaren zijn verkocht. 76 titels
stonden op nummer één op de bestsellerlijst van de New
York Times, waaronder President vermist, dat hij samen
met Bill Clinton schreef. Deze cijfers maken hem een
van de meest succesvolle en best verkopende auteurs
ooit. Patterson is het meesterbrein achter de Alex Cross
en Women’s Murder Club thrillerreeksen, die beide zijn
verfilmd. Daarnaast heeft hij meerdere romans en
kinderboeken op zijn naam staan. Zowel voor zijn
schrijven als voor zijn liefdadigheidswerk heeft hij
verscheidene prijzen gewonnen en onderscheidingen
gekregen, waaronder de Edgar Award van de Mystery
Writers of America en de Literarian Award van de
National Book Foundation.
Danielle Laidlaw, onderzoekster bij het National
Research Institute, krijgt de leiding over een team dat
diep in het Amazonegebied moet doordringen. Onder
bescherming van de vroegere cia-agent Hawke en zijn
huurlingen krijgt de expeditie tot doel een Mayastad te
vinden die alleen in de legendes voorkomt. Wat Danielle
niet weet, is dat zij niet de eerste is die deze opdracht
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krijgt. Enkele weken daarvoor is het oorspronkelijke team
dat erop uit was gestuurd spoorloos verdwenen. Danielle
heeft ook niet te horen gekregen dat het object dat zij
zoeken niet zomaar een kunstschat is, maar de sleutel
tot een wetenschappelijke doorbraak die de wereld op
zijn kop zal zetten. In de ondoordringbare jungle van het
Amazonegebied komen de expeditieleden in een
nachtmerrie terecht. Opgejaagd door een mysterieuze
indianenstam en onder de continue dreiging van een
onzichtbare vijand die een spoor van toegetakelde
lichamen achterlaat, gaat de roep wanhopig op zoek
naar de waarheid achter een dodelijke legende. En naar
het ijzingwekkende geheim dat verborgen ligt onder de
oude Mayaruïnes.
In Een brandbaar huwelijk legt A.M. Homes de wortels
bloot van een huwelijk en een gezinsleven tegen het
eind van de twintigste eeuw. Paul en Elaine hebben twee
zoontjes en een prachtig huis in een buitenwijk, maar zijn
volkomen vastgeroest in hun burgerlijke bestaan. Door
hun obsessie met het idee dat alles ‘weer goed zal
komen’ laten ze de dagelijkse verschrikkingen van het
gezinsleven omslaan in een oncontroleerbare chaos.
Een hilarische vrijpartij op de keukenvloer met de
keurige buurvrouw, een sexy wijkagent die op de
onmogelijkste momenten langskomt, een
schoonmaakploeg in ruimtepak, een minnares die aldoor
opbelt en een kind dat een gijzeling begint op een
middelbare school – A.M. Homes’ personages doen de
uitzinnigste dingen, maar zijn tegelijk zo diep menselijk
dat ze volledig geloofwaardig blijven.
Félix Nadar (1820-1910) heeft zich inde loop van zijn
Page 8/11

Read Online Dell Inspiron 1300 Manual
leven met zoveel disciplines beziggehouden dat een
latere vriend, toen deze hem nog niet persoonlijk kende,
veronderstelde dat er een heel regiment Nadars waren,
onder wie een ballonvaarder, een fotograaf, een
romanschrijver en een karikaturist. Hoewel hij zich
inderdaad op al deze terreinen verdienstelijk heeft
gemaakt, dankt Nadar zijn blijvende faam toch vooral
aan zijn werk als fotograaf. Vele beroemdheden uit zijn
tijd heeft hij met de camera vereeuwigd: van de
gebroeders Goncourt, vader en zoon Dumas, Gustave
Flaubert en George Sand, Sarah Bernardt en Charles
Baudelaire tot Gérard de Nerval en Théophile Gautier.
Nadar werd in Parijs geboren als Gaspard Félix
Tournachon. Hij studeerde korte tijd medicijnen en was
tegelijkertijd werkzaam in de journalistiek. Aanvankelijk
geïnspireerd door zijn broer, die in Parijs een fotostudio
had geopend, begon Nadar in 1855 zijn carrière als
fotograaf. Van jongs af aan heeft hij echter ook de wens
gekoesterd schrijver te worden. Van de vijftien boeken
die hij publiceerde - merendeels autobiografische werken
- is Toen ik fotograaf was, dat hij op zijn tachtigste
schreef, het bekendste. Het boek wordt vaak aangehaald
wanneer de opkomst (en tevens bloeitijd) van de
fotografie ter sprake komt. In veertien afzonderlijke
verhalen blikt hij terug op de belangwekkende
gebeurtenissen en belevenissen uit zijn leven als
fotograaf. Met een scherp geheugen beschrijft hij
wetenswaardigheden op het gebied van de fotografie en
voorvallen in de kring van schrijvers en kunstenaars met
wie hij verkeerde. Bovendien vertelt Nadar met verve
over de vele wetenschappelijke ontdekkingen die zulke
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grote maatschappelijke veranderingen teweeg zouden
brengen. Toen ik fotograaf was biedt een treffend en
authentiek beeld van de negentiende eeuw in met name
het Parijse artistieke milieu.
Louis Couperus (1863-1923) war ein niederlandischer
Schriftsteller. Reproduktion des Originals in neuer
Rechtschreibung.
Commerce Business DailyHistory Computer
ReviewAfspraak in Wonderlandwegwijzer voor kinderen
van wie de ouders uit elkaar gaanStryd en zegeprael der
heiligenFries zilverCatalogus Fries Museum
LeeuwardenHet monster van MünchenSignatuur

Zazoo is door haar adoptiefgrootvader als 2-jarige
wees uit Vietnam meegenomen naar Frankrijk. Nu
ze bijna veertien is, wordt ze verliefd op Marius, die
haar bewustmaakt van haar geschiedenis en die van
haar grootvader. Vanaf ca. 12 jaar.
Een voormalig FBI-agente maakt samen met een
vroegere collega jacht op een seriemoordenaar die
vrouwen verbrandt.
Het mooiste kerstcadeau dat je kunt geven is...
liefde. Miljardair onder de mistletoe Wanneer Sophie
op het laatste moment de kerst van de knappe,
superrijke Max Hamilton weet te redden, wint ze zijn
eeuwige dankbaarheid. Maar veel liever zou ze zijn
eeuwige liefde krijgen... Ingesneeuwd met haar baas
Juist op kerstavond komt Amelia vast te zitten door
een blizzard. Gelukkig verblijft ze in een luxeresort in
Aspen - waar ze moet doen alsof ze de vriendin is
van haar knappe baas,
Luc Chevalier. Dat bedrog
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zullen ze dus nog even moeten volhouden. Alleen, is
het wel allemaal toneelspel? Weerzien met Kerstmis
Jaren nadat Felicia hem voor het laatst zag, staat
haar eerste liefde, Gideon Ford, opeens voor de
deur, aantrekkelijker dan ooit. Tot haar verwondering
wil hij de feestdagen samen doorbrengen. Hij is
zeker betoverd door de magie van kerst! In elk geval
niet door haar... toch?
Copyright: b5f3d34ae0a38e23c421afae1eb468cd

Page 11/11

Copyright : matula.hu

