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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.
Van terra naar titan / Hanneke van der Hoeven, Moze Jacobs. - Eerste uitgave, Haarlem : In de Knipscheer,
2019. - 56 pagina's : gekleurde illustraties ; 28 cm + audio-cd.
In de 24ste eeuw spelende sciencefiction graphic novel over de telepathische astronaute Raia Solanis die
van Terra naar de Saturnusmaan Titan reist. De daar wonende aliens willen intergalactische betrekkingen
met de aardbewoners aanknopen. Op Aarde heersen nog steeds genderoorlogen tussen mannen, vrouwen
en transseksuelen, op Titan kunnen de bewoners van nature zelf van geslacht veranderen. Wat heeft dat
voor gevolgen voor de samenleving? Ook voeden de bewoners van Titan hun planeet, Terra moet maar voor
zichzelf zorgen. Na veertig bladzijden stripverhaal volgen zestien pagina's epiloog met uitleg,
achtergrondinformatie over het ontstaan van de strip, de makers en het maken van het verhaal, hun
associaties, hun samenwerking en eerdere werk, en over de soundscape. Ook als je dat hele
'the-making-of'-verhaal gelezen hebt, is het niet meer dan een wel aardig, maar mager verhaaltje, maar het
tekenwerk (vierkleurendruk) is mooi, de vormgeving ook. Bijgevoegd een cd met bijpassende soundscape
(Methane) van dertig minuten, gecomponeerd door Karel von Kleist.
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