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Geachte relatie,
Bovenstaande titel is onlangs op aanschafinformatie aangeboden aan de openbare bibliotheken.
Hieronder vindt u de recensietekst, zoals die door NBD Biblion is gepubliceerd.
Matilda en de geheimzinnige tonen / tekst: Noor Kamerbeek ; illustraties: JosÈ Vingerling. - [Voorburg] :
UitgeverÐ Kleine Vis, [2018]. - 24 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties, muzieknotaties ; 22 x 30
cm + cd.
Matilda mag bij haar oma logeren. Oma houdt veel van muziek en speelt elke dag piano. Soms klinkt dat
vrolijk, soms verdrietig, want 'in muziek zit alles wat je voelt', volgens oma. Als Matilda 's nachts in bed ligt,
hoort ze een geheimzinnig geluid dat haar naar zolder lokt. Het geluid komt uit een kast, waarin Matilda
achter stapels muziekboeken een langwerpige zwarte kist vindt. Het blijkt de vioolkist van Matilda's
overleden opa te zijn, die oma al jaren kwijt was. Dan begrijpt oma dat de kist voor Matilda bestemd is.
Oblong, eenvoudig vormgegeven prentenboek met een mooi gevoelig verhaal over de liefde voor muziek, en
de verbindende en troostende kracht ervan. De fijnzinnige tekeningen zijn opgezet in dunne lijnen en
ingevuld met zachte, frisse kleuren. De cd bevat het verhaal als hoorspel, met melodieuze muziek. Daarbij
wordt leuke uitleg gegeven over de drie instrumenten: piano (met zijn onzichtbare snaren), dwarsfluit (die
klinkt als een merel) en viool (van de geheimzinnige tonen). De auteur, fluitiste en kunstenaar, maakte
eerder 'Matilda en kleine vis'*. Bij het verhaal hoort een vertelconcert, zie www.noorkamerbeek.nl. Achterin
een meezinglied met muzieknotatie. Liefdevol verhaal over muziek waaraan de cd een bijzondere
meerwaarde geeft. Vanaf ca. 4 jaar. *2015-42-2434 (2015/51). Oblong uitgave met cd.
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