Longlist onderwerpen informatieve boeken

Vechtsporten

Paardrijden

Robots

Over karate, (kick)boksen,
schermen en andere
zwaardsporten, aikido,
krav Maga, judo, maar ook
sporten als boogschieten,
ninja’s, samoerai etc.

Dressuur, western,
paardenrace, springen,
polo, paard & wagen,
paardenrassen, Lippizaner
paarden in Wenen,
acrobatiek op paarden,
wilde paarden, etc.

Speelgoedrobots, huisdierrobots, legerdrones,
verzorging, operatierobots,
onderwijs, graafrobots (bij
aardbevingen) en robots
die bommen onschadelijk
maken.

Natuurverschijnselen

Hacken

Mode

Over vulkanen, gletsjers,
Noorderlicht, lawines,
tsunami, aardbeving,
orkaan, etc. Hoe voelt een
lawine? En hoe heet is
lava?

Over computers, ICT,
mobieltjes, apps, internet,
social media en veiligheid.
Hoe gevaarlijk is het
internet? En wat kun jij
eraan doen? Hoe word je
een kei in programmeren?

Van kokerrok tot politiepak.
Over biologisch katoen,
recyclen, haute couture of
niet, eigen stijl? Anti-bontdemonstraties. Modebloggers, modeshows. Brilen schoenmode etc.

Top kok!

Kunst

Animatie

Vleeseters, veganisten,
haute cuisine, fastfood en
vlees uit het lab. Van
gezond tot ongezond. Hoe
smaken insecten? Wat
heeft dansen met koken te
maken? En hoe ziet een
hamburger van McDonalds
er na 1 jaar uit?

Schilderen, beelden van
zand, klei en goud, video,
fotografie, maar ook performance kunst. Waarom
is het kunst om piano’s op
straat te zetten? Welke
artiest moest naar de
gevangenis? En wie maakt
kunst van diamanten?

Strips, films en games …
ze gebruiken allemaal
animatie als basis. Maar
hoe maak je zoiets? Is 3Dtekenen moeilijk? En kan
elke 3D-tekening ook
geprint worden? Kan elke
striptekenaar zelf een film
of game maken? Etc.

Survival

Dierengekte

Extreme sporten

Benodigdheden, eetbare
planten/vruchten, gevaar,
zon-lezen (hoe zie je de
tijd aan de stand van de
zon). Kun je water uit de
rivier drinken? En hoe lang
kun je zonder eten?

Van dino tot hengelvis. De
sterkte, de lelijkste, de
mooiste, de zwaarste, de
kleinste, de oudste etc.

Speelgoedrobots, huisdierrobots, legerdrones,
verzorging, operatierobots,
onderwijs, graafrobots (bij
aardbevingen) en robots
die bommen onschadelijk
maken.
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Van A naar B

Wereldplekken

Andere tijden

Over vervoermiddelen van
vroeger tot nu. Waarom
gaan zoveel kinderen met
de auto naar school? Is
lopen beter dan fietsen?
Welke bijzondere vervoermiddelen zijn er? Wanneer
zijn alle auto’s elektrisch?
En komt er ooit echt een
vliegende auto?

Reis mee de wereld over
op zoek naar de hoogste
vulkanen, de droogste
steppes, de kleinste
eilanden, de grootste
meren, de langste rivieren,
de natste moerassen, de
gevaarlijkste dorpen etc.

De oertijd, de gouden
eeuw, de geschiedenis van
de Oranjes, Van toen naar
nu, de canon van
Nederland. Grote
uitvinders, geschiedenis
van de film, Tweede
Wereldoorlog, Grote
helden, Mensen die de
wereld mooier maakten.
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