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In deze trendy opvolger van de boekenrubrieken besteden 
wij naast boeken ook aandacht aan nieuwe e-books, cd’s, 
dvd’s en multimedia.
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Skullcandy is dé fabrikant van design hoofdtelefoons met een 
ongekende geluidservaring. De nieuwe Aviator is daar een goed 
voorbeeld van. De Aviator is voorzien van policarbonaat oorschelpen 
met oorkussens gemaakt van het zogenaamde Plush memory foam. 
Skullcandy heeft speciale audio onderdelen opgenomen om hiermee 
een weergaloze helderheid en ervaring te creëren. Doordat de 
oorschelpen afwijken van de traditionele ronde oorschelpen heeft de 
Aviator een unieke aanblik. Hij komt in drie kleurstellingen: zwart, wit 
en bruin. Doe uw muziek en favoriete artiesten een plezier en beluister 
ze met de helderheid van de Aviator!

optimale  ervaring

www.skullcandy.nl
Afmeting: 260x125 cm | Prijs: € 199,95

‘s Werelds dunste smartphone
Samsung heeft goed geluisterd naar haar klanten en voor 
gebruikersgemak gekozen dat niet ten koste gaat van 
kwaliteit. Eindelijk is daar ‘s werelds dunste smartphone; 
Samsung Galaxy S ll. Deze razendsnelle dual-core smartphone 
combineert sterke prestaties en slimme features met een 
stijlvol design van 8,59 mm dun. Dit is de eerste smartphone 
waarin Samsung vier content-en entertainmenthubs heeft 
geïntegreerd. Deze hubs geven direct toegang tot muziek, 
games, e-books en sociale netwerkdiensten. Via deze sociale 
netwerkdiensten kun je uiteraard ook je leukste foto’s delen. 
Dit technisch hoogstandje is namelijk uitgerust met een 
hoogwaardige 8 megapixel camera die in 1080p video’s 
opneemt en afspeelt. De Samsung Galaxy S ll is vanaf het 
tweede kwartaal in Nederland verkrijgbaar. 

Na het tragische verlies van hun dochtertje, 
verhuizen Karen en Michel naar een 
exclusieve villawijk. Al snel vindt Karen 
een hechte vriendenkring in de vrouwen 
van De Eetclub en hun echtgenoten. Als de 
ogenschijnlijke zelfmoord van één van hen 
de onderlinge relaties onder druk zet, komt 
Karen erachter dat iedereen in De Eetclub 
geheimen heeft voor haar én voor elkaar. 
Zelfs het politieonderzoek dreigt stuk te 
lopen op de geslotenheid van De Eetclub. 
Dan besluit Karen zelf de waarheid boven 
tafel te krijgen… Sinds 22 april is deze 
nieuwe thriller van Robert Jan Westdijk 
(Het echte leven, Phileine zegt sorry, Zusje) 
verkrijgbaar op DVD en Blu-ray. 

Zondag 22 mei wordt de bekende Limburgse kunstenaar Sjef Hutschemakers 80 
jaar. Dit vormt een uitstekend moment om een deel van zijn artistieke leven te 
bundelen in het boek Verbondenheid. Sjef Hutschemakers is geboren in Banholt en 
blijft vrijwel zijn hele leven werken en wonen in het Zuid-Limburgse Heuvelland. 
Naast zijn exposities in binnen- en buitenland is hij docent geweest aan de Jan 
van Eyck Acadamie in Maastricht. Hij ontwikkelt zich vooral als expressionistische 
schilder van het boerenleven en later ook van religieus geïnspireerde thema’s. 
Deze veelzijdige kunstenaar is bij het grote publiek bekend als schilder, graficus 
en ontwerper van glas-in-loodramen, maar hij heeft daarnaast zijn leven lang 
getekend. Verbondenheid toont een selectie van dit onbekend rijkdom.

Sinds kort kunnen we een kijkje 
nemen in het leven van Esther 
Crombag. Universitair docent recht, 
topsporter, Limburgse vrouw van het 
jaar, gastspreekster bij het beroemde 
Assemblee sprekersbureau, ze werd het 
allemaal. Deze Limburgse alleskunner 
werd op haar elfde levensjaar in een 
tijdsbestek van minder dan 48 uur 
volledig blind. Haar bibliografie Blind 
vertrouwen gunt ons een kijkje in haar 
markante leven. Net als wij zult ook 
u onder de indruk zijn van hoe Esther 
koste wat koste haar leven weer op de 
rails heeft gekregen door te vertrouwen 
op anderen en in zichzelf te blijven 
geloven.

HTC lanceert in mei zijn eerste tablet: de HTC Flyer. De HTC Flyer heeft een strak 
aluminium unibody design dat de iconische stijl van HTC kenmerkt en heeft slechts 

het gewicht van een pocketboek. De tablet beschikt 
over een 7-inch scherm en een 1.5 Ghz 

processor. De HTC Flyer plaats de gebruiker 
in het centrum van zijn beleving. Doordat 

deze beschikt over een 3D home screen 
wordt een unieke carrousel van widgets 

geboden. Door de aan de voorzijde 
geïntegreerde camera is deze de 

tablet de eerste die Skype mobile 
integreert met video calling. 

www.samsung.com l Adviesprijs: € 699,00
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www.eetclubdefilm.nl

Het artistieke leven van 
      Sjef HutScHemakerS

www.stichtingsjefhutsch.nl l 
Prijs: € 24,90

Stuur een e-mail naar win@navenant.nl o.v.v. ‘Media nieuws’, vertel ons wat uw favoriete product is 
en waarom. Wie weet ontvangt u één van deze leuke prijzen! Winnaars krijgen persoonlijk bericht.


