PERSBERICHT:
Niet zonder elkaar – bloemen en insecten wint Jan Wolkersprijs 2015; Tweede,
aangevulde druk is verschenen
Prijsvraag voor lezers (elke week prijs)

Het boek ‘NIET ZONDER ELKAAR - bloemen en insecten’ heeft
dit najaar de Jan Wolkersprijs voor het beste natuurboek van
2015 gewonnen.
‘Een geweldig verhaal, opgetekend in een bijzonder boek’
(Trouw)
Het winnende boek, uitgegeven door NatuurMedia, is
geschreven door een collectief onder aanvoering van Louis
Schoonhoven en Rolf Roos met medewerking van Koos
Biesmeijer, Gerard Oostermeijer en vele andere auteurs. ‘Niet
zonder elkaar – bloemen en insecten’ vertelt over de fascinerende relaties tussen
planten en hun bestuivers.
Tijdens een speciale uitzending van het radioprogramma Vroege Vogels kregen Louis
Schoonhoven en Rolf Roos de prijs uitgereikt door jurylid Karina Wolkers: 5.000 euro en
een origineel literair portret gemaakt door Siegfried Woldhek.
Uit het Juryrapport:
“Wie mocht denken dat bloemen stuifmeel maken en dan maar stilletjes af blijven
wachten tot er ooit een dier toevallig passeert om te bestuiven, vergist zich vreselijk.”
Het is een moderne versie van Jac. P. Thijsse’s Verkade-album ‘De bloemen en haar
vrienden’, uit 1934, vlot geschreven, vol fascinerende voorbeelden. Over de bloem als
verleidster, het kussen door de wind, en de bijenorchis die het ‘gewoon zelf doet’. Lees
en huiver: ‘De winterharde Arisaema triphyllum staat ook bekend als dominee-op-depreekstoel. (…) De dominee is een engerd als het aankomt op bestuiving’. Spoilers zijn
verboden, maar we kunnen wel verklappen dat mugjes die de bloem binnentreden, een
onzeker lot wacht.”
Prijsvraag!
Omdat het op de uitgeverij voorlopig feest is vanwege de Jan Wolkersprijs gaat
Natuurmedia vanaf 7 november wekelijks uitdelen. Elke week tot en met januari 2016
verschijnt hier een vraag over het winnende boek. Wekelijks verloten we een boek
onder de inzenders.
Zie: www.natuurmedia.nl/nieuws/niet-zonder-elkaar-elke-week-prijs/

Recensies en beeld
Wat vakbladen en dagbladen ervan vonden:
www.natuurmedia.nl/nieuws/recensies-niet-zonder-elkaar-bloemen-en-insecten/
Beeld en eerdere persberichten:
www.natuurmedia.nl/nieuws/niet-zonder-elkaar-bloemen-en-insecten-persinformatie/
Verkoop
Verkoop vindt plaats via het web, vele bezoekerscentra en de boekhandel.
Natuurbeschermingsorganisaties en imkerverenigingen kunnen hun leden korting
geven.
Niet zonder elkaar – bloemen en insecten
ISBN 9789082433609
Verkoopprijs € 24,50; ledenprijs € 19,50
188 pagina’s, 240 foto's en illustraties
Onderwijspakket
Er is ook een gratis onderwijspakket rond dit boek:
www.natuurmedia.nl/nieuws/niet-zonder-elkaar-onderwijspakket-nibinatuurmedia/

NOOT VOOR DE REDACTIE - NIET VOOR PUBLICATIE
Informatie: Mail uw vragen naar info@natuurmedia.nl of bel auteur/uitgever Rolf Roos
(0651792979). Hij kan ook inlichtingen geven over overname van delen van het boek
voor uw blad of mogelijkheden voor interviews met auteurs of lezingen.
Bijgevoegd beeld: cover boek, banner (animatie) voor op websites
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