Tips voor boeken, films en activiteiten
Bij Open Deur november 2014: Ons dagelijks brood
BOEKEN
Stefan van Dierendonck: En het regende brood. (Uitgeverij Thomas
Rap, 2012)
Debuutroman over een waargebeurd verhaal. Een jonge priester blijkt
allergisch voor hostie. De kerk weigert tot aan het Vaticaan toe om het
heilige voedsel voor hem aan te passen en het leidt uiteindelijk tot zijn
vroege en zelfgekozen dood.

Max Niematz: Zeven dagen oud brood. (Uitgeverij Contact, 2010)
Na de dood van zijn vader nodigt Jacks oom Gilbert hem uit om bij hem
in Frankrijk te komen logeren. Jack verheugt zich op een weerzien met
de oom die hem als kind al fascineerde. De twintig jaar jongere ‘tante’
Agatha blijkt met straffe hand een excentriek gezelschap heren aan te
sturen die de vervallen burcht moeten verbouwen. Oom Gilbert heeft zich
teruggetrokken in een hoger gelegen bergdorp.

Do van Ranst: Iedereen bleef brood eten. (De Eenhoorn, 2013)
Vlaanderen, 1914. Nelle biedt zich als verpleegster in een
oorlogshospitaal aan. Ze ziet deze oorlog als een kans om meer te
worden dan moeder en echtgenote. Simon wil het liefst ver weg blijven
van de oorlog, maar hij wordt gepusht door zijn vader die gefascineerd is
door heldendom en krijgskunde. Nelle en Simon komen terecht in een
nietsontziende oorlogsgruwel. En temidden van al dat geweld zijn er
dingen die nauwelijks veranderen, want iedereen blijft brood eten.
Broodbak-receptenboeken – 16 boeken over broodbakken.
LINKS
Artikel over verschillende Aramese vertalingen van het Onze Vader en van dezelfde auteur
een verfijning op dit artikel met o.a. toespitsing op de zin met ‘ons dagelijks brood’.
Themapagina ‘Ons dagelijks brood’ van Thomas, Vlaams project voor geloofsopvoeding. Met
informatie en links over betekenissen van voedsel in verschillende godsdiensten en culturen.
Heel veel broodrecepten
Broodbakforum voor mensen die zelf brood bakken.
Brood bakken op het kampvuur, de activiteitenbank van de scouting vertelt hoe.

Groepsactiviteit ongedesemd brood maken. Met een groep (volwassenen en/of kinderen)
helemaal van graan af aan brood maken, compleet met te lenen molen.
Broodbuik - Website + boek waarin het eten van brood wordt afgeraden.
Broodfonds – Ondernemers ondersteunen elkaar op vrijwillige en gelijkwaardige basis bij
arbeidsongeschiktheid. Als ze ziek zijn, zorgen de collega’s in het fonds ervoor dat er toch
wat brood op de plank is.
Bakker – uitzending van Het Klokhuis
Brood aan de basis – Lessuggesties rond het thema brood voor de basisschool. Met
filmpjes, verhalen, recepten en weetjes.
Het Klokhuis over brood – twee delen, januari 2004
Schooltv: Brood bakken. Een Turkse en een Nederlandse bakker bakken brood.

MUZIEK
Raymond van het Groenewoud: Koffie en brood –– tekst, youtube
Het Goede Doel: Brood en spelen –– tekst, youtube
Jules de Corte: Het volk wil brood en spelen – tekst
Union Songs: Bread and roses –– tekst en muziek
FILMS
Our daily bread (King Vidor, 1934)
Tijdens de Great Depression verhuist een stel naar een boerderij om van
het land te gaan leven. Ze weten niet hoe dat moet, maar verzamelen
een collectief om zich heen. Politieke boodschap tegen kapitalisme, voor
coöperaties.

Our daily bread (Nikolaus Geyrhalter, 2006)
Documentaire over hoe voedselproductie ten koste gaat van
menselijkheid. Zonder woorden en plaatsaanduidingen worden
verschillende productieplaatsen getoond. Machinaal slachten van koeien,
pesticiden sproeiende vliegtuigen, elektronisch versnijden van zalm en
meer. Het wordt duidelijk dat werkgelegenheid, milieu en kwaliteit secundair zijn ten opzicht
van een zo hoog mogelijke productie. De website van de film.

