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Auteur:  Bas Meelker, 
 Pieter Dhaeze
Formaat:  21 x 24 cm
ISBN:  9789463560351
NUR:  473
Prijs:  € 34,99
Verschijnt: maart 2018

Bas Meelker (1972) is een gepas-
sioneerd Nederlandse natuur- en 
landschapsfotograaf. In 2002 pakte 
hij voor het eerst een camera in de 
hand om deze vervolgens niet meer 
los te laten. De fotografie heeft Bas 
zich zelf eigen gemaakt. In de afge-
lopen jaren heeft zijn carrière een 
grote vlucht genomen. Hij mag zich 
rekenen tot de top van de Neder-
landse natuur- en landschapsfoto-
grafen.

Pieter Dhaeze is zelfstandig vorm-
gever en fotograaf. Hij publiceert 
zijn praktijkkennis en ervaringen via 
educatieve artikelen in diverse lan-
delijke tijdschriften en blogs. Ook 
geeft hij trainingen en workshops in 
zijn studio of op locatie en op aan-
vraag lezingen in boekhandels en bij 
bedrijven.

Een goede en onderscheidende landschaps- of cityscapefoto 
maken is gezien het grote aantal onvoorspelbare ingrediënten niet 
eenvoudig, maar zeker niet onmogelijk. In dit boek, met prachtig 
en inspirerend beeldmateriaal van Bas Meelker, komen alle aspec-
ten aan de orde (gereedschap, instellingen, techniek, compositie, 
fotobewerking en fotomontage) om u te helpen met ‘voorbedach-
ten rade’ die foto te maken die u wilt maken. Zo komt u zelden 
voor verrassingen te staan. U hoeft nooit meer onverrichter zake 
terug naar huis; iets wat veel argeloze cityscapefotografen regel-
matig overkomt.

Met prachtig en inspirerend beeld- 
materiaal van de bekende 
landschapsfotograaf Bas Meelker.

BAS MEELKER EN PIETER DHAEZE

HANDBOEK 
LANDSCHAP- EN 
CITYSCAPEFOTOGRAFIE
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Auteur:  Dre de Man
Formaat:  21 x 24 cm
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DRÉ DE MAN

HANDBOEK NIKON 
D-CAMERA
Het ultieme naslagwerk voor  
alle Nikon D-fotografen

In dit Handboek Nikon D hebben we zo veel mogelijk 
van die specifieke Nikon D-functionaliteit verzameld 
en aangevuld met een vleugje basiskennis fotografie 
en veel trucs en tips, extra toegelicht met talloze 
videotutorials. Zo zal iedere vrijetijdsfotograaf met 
een Nikon D-camera betere foto’s kunnen maken 
en meer plezier hebben van zijn of haar fotografie. 
Tevens besteden we in dit handboek aandacht aan 
onderwerpen als lenzen, flitsen, video, software en 
ook foto’s delen en printen; allemaal aspecten van de 
fotografie waarbij Nikon met een uitgebreid aanbod 
aan producten en diensten een belangrijke rol kan 
spelen.

Dré de Man schreef al tientallen boeken over foto-
grafie en Nikon-camera’s. Hij studeerde Nederlands, 
volgde een dagopleiding fotografie bij Hans Götze en 
combineert al decennialang fotografie en journalistiek. 
Momenteel is hij een van de drijvende krachten achter 
de Nikon boeken die bij Van Duuren Media worden 
uitgegeven. 

HANS FREDERIKS

BEWUSTER EN BETER 
WERKEN MET LIGHTROOM 
CLASSIC 

De auteurs van Bewuster en beter werken met Adobe 
Lightroom Classic ontrafelen in deze uitgave niet 
alleen de diepste geheimen van deze fotografische 
duizendpoot, maar leggen tevens met praktische 
voorbeelden uit hoe u in Lightroom onderwerpen 
als HDR, zwart-wit, panorama of het maken van een 
fotoboek en zelfs een videomontage snel onder de 
knie hebt. Dit alles zonder onnodig jargon en met veel 
handige tips en duidelijke illustraties, zodat u met 
minder inspanning meer kwaliteit uit uw foto’s haalt 
en met nog meer plezier en vertrouwen het veld in 
gaat met uw camera. 

Hans Frederiks is journalist en fotograaf. Hij is hoofdre-
dacteur van het blog Computer Creatief. Via Computer 
Creatief blijft u op de hoogte van alle vernieuwingen van 
omtrent de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van 
hard- en software, fotografie en camera’s. Hans fotogra-
feert al zijn hele leven lang, met als specialisatie panora-
ma’s, landschappen en podiumfotografie.

Uitvoering: gebonden, full colour

Omvang:  360 pagina’s

Auteur:  Pieter Dhaeze, Hans Frederiks

Formaat:  21 x 24 cm

ISBN:  9789463560344

NUR:  991

Prijs:  € 29,99

Verschijnt:  februari 2018
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Auteur:  Team VDM
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Uitvoering: paperback, full colour

Omvang:  128 pagina’s

Auteur:  Team VDM

Formaat:  14 x 21 cm

ISBN:  9789463560283

NUR:  473

Prijs:  € 17,99

Verschijnt:  maart 2018

TEAM VAN DUUREN MEDIA

ZO WERKT APPLE FOTO’S 

Apple’s Foto’s is ontworpen om u te helpen bij het 
organiseren, bewerken en delen van uw foto’s en 
video’s. Hoewel de interface simpel is, is het niet 
zo eenvoudig om de verborgen mogelijkheden  van 
foto’s te vinden. Ook kan je veel meer met deze app 
dan je op het eerste gezicht zou vermoeden.  Voor 
fotografen die meer dan alleen ‘snapshooters’ zijn, 
of die de overgang van Aperture of iPhoto maken, 
beschrijft  dit boek alle mogelijkheden van deze app. 
U leert tevens wat u moet weten om optimaal gebruik 
te maken van alle hulpmiddelen die zijn ingebouwd in 
macOS en iCloud.

TEAM VAN DUUREN MEDIA

ZO WERKT GOOGLE 
FOTO’S
Google Foto’s groeit harder dan YouTube, GMail 
of Chrome, zegt een kop in online magazine The 
Verge. Google Foto’s heeft inmiddels 500 miljoen 
maandelijkse gebruikers en groeit maar door. Dat is 
niet vreemd, want Google Foto’s doet wat je verlangt. 
De app slaat je foto’s op, sorteert ze en maakt er leuke 
animaties, films of albums van, die je ook nog eens 
heel makkelijke met familie en vrienden kunt delen. 
Met dit boek beheers je alle functionaliteit van Google 
foto’s in een handomdraai! 

Haal meer uit je smartphone!
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Uitvoering: paperback, full colour
Omvang:  500 pagina’s
Auteur:  Erwin Olij
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789463560306
NUR:  991
Prijs:  € 39,99
Verschijnt:  april 2018

Uitvoering: paperback, full colour
Omvang:  144 pagina’s
Auteur:  Jan Ris
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789463560313
NUR:  991
Prijs:  € 20,00
Verschijnt:  februari 2018

ERWIN OLIJ

LEER JEZELF PROFESSIONEEL 
ADOBE PHOTOSHOP CC 
2018 

Veel ontwerpers, fotografen en grafici kiezen voor 
Adobe Photoshop vanwege de kwaliteit van het 
beeldbewerkingsprogramma. Photoshop kan veel, 
en met de CC 2018-versie kan weer meer dan met 
haar voorgangers. Dit boek neemt u mee de diepte 
in. Nieuwe en bestaande opties worden uitgebreid 
behandeld. Er is ook aandacht voor extra functies en 
gereedschappen van Photoshop CC 2018. Dit boek 
behandelt de Nederlandse en Engelse versie van 
Adobe Photoshop CC 2018. Het boek is vanwege de 
opzet geschikt voor gebruikers van Windows en Mac 
OS. 

Erwin Olij is werkzaam bij Van Duuren Media B.V. en 
specialiseert zich in het schrijven van artikelen en boe-
ken over onder andere grafische software en Internet. 
Erwin Olij heeft vele boeken geschreven, onder andere 
over Photoshop, Flash, Dreamweaver, Office en Win-
dows.

JAN RIS

ADOBE PHOTOSHOP 
CC 2018: TIPS, TRUCS EN 
TECHNIEKEN 

Adobe Photoshop CC 2018: tips, trucs en technieken 
biedt meer dan 100 tips en trucs voor iedereen die 
met regelmaat Photoshop wil gebruiken voor onder 
andere kleurcorrecties en montagewerk. Je vindt in 
dit boek meer dan 100 praktische tips, handige trucs 
en slimmigheidjes verzameld. Met regelmaat kom 
je tussen alle tips workshops tegen, waarmee je het 
geleerde kunt oefenen. Via de uitgebreide index vind 
je snel het onderwerp waar je meer over wilt weten, 
maar je kunt het boek ook gewoon van A tot Z lezen. 

Jan Ris schreef meerdere boeken over grafische vormge-
ving en dtp, waaronder Het dtp-naslagboek, gebaseerd 
op zijn jarenlange praktijkervaring met desktop publis-
hing. Jan is mede-oprichter van First Center, dat zich 
richt op de detachering en opleiding van vormgevers. Hij 
is daarnaast ook zelf werkzaam in een dtp- 
studio.
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Uitvoering: paperback, full colour

Omvang:  144 pagina’s

Auteur:  Jan Ris

Formaat:  17 x 24 cm

ISBN:  9789463560320
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Uitvoering: paperback, full colour

Omvang:  144 pagina’s
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Formaat:  17 x 24 cm
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NUR:  991

Prijs:  € 20,00

Verschijnt:  april 2018

JAN RIS

ADOBE ILLUSTRATOR 
CC 2018: TIPS, TRUCS EN 
TECHNIEKEN 

Van Illustrator zegt men dat het een stijle leercurve 
heeft. Adobe Illustrator CC 2018: tips, trucs en tech-
nieken wil je snel een beter inzicht geven in de wer-
king van het programma. Niet door een technisch 
boek door te worstelen, maar met het wijzen van 
handige(re) routes, via snelle tips en trucs. Waar we 
vermoeden dat je meer kennis van een onderwerp 
nodig zult hebben, lassen we praktische workshops in. 
Via de uitgebreide index vind je elk onderwerp snel. 

JAN RIS

ADOBE INDESIGN 
CC 2018: TIPS, TRUCS EN 
TECHNIEKEN 

InDesign is een complex programma. Adobe InDesign 
CC 2018: tips, trucs en technieken helpt de beginnende 
en reeds gevorderde vormgever van bijvoorbeeld tijd-
schriften om Adobe InDesign optimaal te gebruiken. 
Je vindt in dit boek meer dan 100 tips, trucs, slimme 
weetjes en praktische wenken waardoor je sneller kan 
leren werken met Adobe InDesign. Waar een tip oefe-
ning nodig heeft, bieden we je steeds een workshop. 
Via de uitgebreide index vind je elk onderwerp snel. 
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Uitvoering: paperback, full colour
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Auteur:  Joris de Sutter

Formaat:  17 x 24 cm

ISBN:  9789463560382

NUR:  985

Prijs:  € 24,99

Verschijnt:  april 2018

Uitvoering: gebonden, full colour

Omvang:  256 pagina’s

Auteur:  Henny Temmink

Formaat:  21 x 29,7 cm

ISBN:  9789463560375

NUR:  985

Prijs:  € 24,99

Verschijnt:  maart 2018

JORIS DE SUTTER

ONTDEK DE ANDROID-
PHONE, OREO-EDITIE 

Android is het besturingssysteem van Google voor 
smartphones. Meer dan de helft van alle smartphones 
draait op Android. Dit boek beschrijft wat Android 
in huis heeft en hoe je de krachtige functies van je 
smartphone volledig benut. Van het toetsenbord en 
de synchronisatie van gegevens in ‘the cloud’ tot het 
gebruik van apps (en de Play Store) en de bespreking 
van tips en trucs: je leert alles om het meeste uit je 
Android Phone te halen. Dit boek behandelt de nieuw-
ste versies van Android: Oreo

Joris de Sutter is consultant in efficiënt smartphone-
gebruik. Als ingenieur heeft hij een technische achter-
grond, maar in de trainingen die hij geeft, houdt hij 
steeds een belangrijk principe in het achterhoofd: als het 
niet praktisch is, doe het dan niet. Hij volgt de evolutie 
van Android op de voet.

HENNY TEMMINK

DE ANDROID-TABLET VOOR 
SENIOREN 

Android is het besturingssysteem van Google voor 
tablets. Talloze fabrikanten leveren tablets met 
Android. Dit boek beschrijft wat Android in huis heeft 
en hoe u de krachtige functies van de tablet volledig 
benut. Van het toetsenbord en de installatie tot het 
gebruik van apps (en de Play Store) en de bespreking 
van nuttige tips en trucs. Besproken worden ook: 
web, e-mail, camera, kaarten, muziek, hangouts, 
foto’s en video.

Henny Temmink is automatiseringsjournalist. Na een 
studie informatica heeft ze de nodige ervaring opgedaan 
als programmeur, systeembeheerder en automatise-
ringsconsultant. Sinds 1991 schrijft ze voor verschillende 
populaire computertijdschriften. Van haar hand zijn 
talloze boeken verschenen over het Android en iOS 
besturingssysteem. 
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Uitvoering: paperback, full colour
Omvang:  128 pagina’s
Auteur:  Ronald Smit
Formaat:  14 x 21 cm
ISBN:  9789463560276
NUR:  985
Prijs:  € 14,99
Verschijnt:  februari 2018

Uitvoering: paperback, full colour
Omvang:  160 pagina’s
Auteur:  Peter Kassenaar
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789463560269
NUR:  985
Prijs:  € 14,99
Verschijnt:  maart 2018

RONALD SMIT

101 TIPS EN TRUCS VOOR 
WINDOWS 10, 2E EDITIE
Het boekje 101 tips en trucs voor Windows 10 bevat 
101 handige, nuttige en leuke tips, verdeeld over zes 
hoofdcategorieën: productiviteit, internet en netwerk, 
uiterlijk en foto’s, accounts en beveiliging, geavan-
ceerde zaken en natuurlijk updates. 

Ronald Smit kan dankzij een combinatie van een elek-
tronica- en een journalistieke opleiding (afstudeerrich-
ting radio en nieuwe media) technische zaken op een 
heldere en eenvoudige manier uitleggen. Zijn jarenlange 
schrijfervaring voor onder meer Computer Idee geeft u al 
snel de ‘aha-erlebnis’ waar u wellicht al zo lang naar op 
zoek was. En wordt het dan toch allemaal wat ingewik-
keld, dan loodst hij de lezer snel en zeker langs eventu-
ele barrières en valkuilen. Ronald levert tevens een vaste 
bijdrage aan het blog www.computercreatief.nl. 

PETER KASSENAAR

HET WINDOWS 10 
OVERSTAP- EN UPDATE-
BOEK
Probleemloos overstappen en  
updates uitvoeren!

Dit kleurrijke boek loodst u soepel door de vernieu-
wingen heen en helpt u bij het upgraden, het installe-
ren en het behouden van uw bestanden, programma’s 
en instellingen. Daarnaast maakt u kennis met de 
belangrijkste vernieuwingen en apps en leert u Win-
dows 10 naar uw hand te zetten en efficiënt te gebrui-
ken. Tevens geeft dit boek alle belangrijke informatie 
over de meest recente updates en veranderingen. Een 
ideaal boek voor iedereen die net met Windows 10 
werkt of wil gaan overstappen. 

Peter Kassenaar is al jaren lang een van de bestverko-
pende auteurs bij Van Duuren Media. Al meer dan 30 
jaar volgt hij met grote belangstelling de ontwikkelingen 
op de voet en schrijft hij hierover. Naast Windows gaat 
zijn belangstelling uit naar Usability en Front-end Web-
design. Peter verzorgt trainingen in binnen- en buiten-
land. 
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Onmisbaar voor iedere 
Mac-gebruiker!

Een van de vele redenen om een Mac te gebruiken is macOS High Sierra, het 
nieuwe besturingssysteem van Apple. Een besturingssysteem is een van de 
belangrijkste onderdelen van uw computer. Het zorgt er onder meer voor 
dat u programma’s kunt starten, bestanden kunt beheren en extra apparaten 
kunt aansluiten. High Sierra ziet er schitterend uit, is uiterst stabiel, zeer 
gebruiksvriendelijk en vraagt nauwelijks onderhoud. Met de stappenlijsten, 
tips en trucs in het Handboek macOS High Sierra leert u om comfortabel te 
werken met macOS High Sierra en ontdekt u vele, soms verborgen functies. 
Dit boek is onmisbaar voor iedere Mac-gebruiker, zowel voor beginners als 
voor gevorderden en experts.

BOB TIMROFF

HANDBOEK 
MACOS  
HIGH SIERRA

Bob Timroff informeert al zijn 
leven lang mensen over internet. 
Hij publiceert in vakbladen, geeft 
lezingen, is werkzaam als docent en 
hij is een fervent Mac-bezitter. Zijn 
persoonlijke belevenissen publiceert 
hij op zijn website zebra404.nl en 
zijn YouTube kanaal ZebTV.

Uitvoering: paperback 
Omvang:  304 pagina’s
Auteur:  Bob Timroff
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789463560252
NUR:  985
Prijs:  € 24,99
Verschijnt:  november 2017

Foto: Micha Posthumus
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Uitvoering: paperback

Omvang:  304 pagina’s

Auteur:  Bill Wagner

Formaat:  17 x 24 cm

ISBN:  9789463560412

NUR:  989

Prijs:  € 34,99

Verschijnt:  mei 2018

BILL WAGNER

HANDBOEK EFFECTIEVER 
PROGRAMMEREN IN C#
Wil je beter en effectiever programmeren in C#? 
Dan is het Handboek Effectiever programmeren in 
C# voor jou. Dit boek behandelt 50 efficiëntieverho-
gende technieken om sneller betere programma’s af 
te leveren. De technieken zijn onderverdeeld in de 
categorieën datatypen, API-ontwerp, taakgebaseerd 
asynchroon programmeren, parallelle verwerking en 
dynamisch programmeren.

Bill Wagner is een Amerikaanse software ontwikkelaar 
en vooral bekend vanwege zijn werk op gebied van C#. 
Hij is auteur van meerdere boeken over C#.

Uitvoering: paperback 

Omvang:  600 pagina’s

Auteur:  Jan Smits

Formaat:  17 x 24 cm

ISBN:  9789463560399

NUR:  989

Prijs:  € 49,99

Verschijnt:  maart 2018

JAN SMITS

HET COMPLETE BOEK  
ASP.NET, 2E EDITIE
De tweede editie van dit boek is volledig geactua-
liseerd en herschreven. Hoewel het uitgangspunt 
van dit boek het leren van ASP.NET is, komen ook 
drie verwante onderwerpen aan bod: de taal C#, 
objectgeoriënteerd programmeren en het opzetten 
van een database met SQL Server. Het boek is lineair 
opgebouwd. Het veronderstelt geen grote basiskennis 
van C# en ASP.NET. Dat wil niet zeggen dat de inhoud 
oppervlakkig is. De 27 hoofdstukken nemen u mee 
vanaf de basis van C# en ASP.NET tot het maken van 
een volwaardige, complexe webapplicatie. U maakt 
deze met behulp van de oefeningen aan het eind van 
een hoofdstuk. De oefeningen leren u de basisvaar-
digheden. Uiteindelijk bent u in staat met de overige 
onderwerpen zelfstandig aan de slag te gaan. 

Jan Smits heeft een eerstegraads onderwijsbevoegdheid 
en is docent en consultant bij FastBird Software Ont-
wikkeling en Training. Smits is gecertificeerd Microsoft 
Professional Developer en Microsoft Trainer. Hij leidt 
programmeurs op tot het behalen van Microsoft-certifi-
caten. Hij specialiseert zich de laatste jaren in het maken 
van ASP.NET-applicaties en stand alone applicaties voor 
mobiele apparaten.
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Uitvoering: paperback
Omvang:  450 pagina’s
Auteur:  Brian Messenlehner en
 Jason Coleman
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789463560429
NUR:  994
Prijs:  € 39,99
Verschijnt:  mei 2018

Uitvoering: paperback 
Omvang:  304 pagina’s
Auteur:  William Rothwell
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789463560405
NUR:  989
Prijs:  € 32,99
Verschijnt:  februari 2018

Uitvoering: paperback
Omvang:  304 pagina’s
Auteur:  Bruno Škvorc 
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789463560436
NUR:  994
Prijs:  € 29,99
Verschijnt:  februari 2018

WEB 
DEVELOPMENT 
LIBRARY: BETER 
ONTWIKKELEN 
MET PHP
PHP is een van de meest 
gebruikte programmeertalen ter 
wereld, en staat aan de basis van 
talloze websites en -projecten. 
Dit boek in de Web Develop-
ment Library heeft tot doel je 
PHP-vaardigheden te vergroten, 
waardoor je sneller betere code 
schrijft. Aan de orde komen 
onder andere werken met Xde-
bugs, lokalisatietechnieken, event 
sourcing, PDO (voor het betere 
gebruik van databases) en het 
werken met event loops.

HANDBOEK 
LINUX VOOR 
ONTWIKKELAARS
Het Handboek Linux voor ontwik-
kelaars is een helder geschre-
ven handleiding voor iedereen 
die applicaties voor Linux wil 
ontwikkelen. Het boek behan-
delt essentiële zaken zoals het 
bestandssysteem en systeem-
beheer, maar gaat uiteraard ook 
in op de verschillende script- en 
programmeertalen, waaronder 
BASH, Perl, Python, C++ en Java. 
Verder wordt uitgebreid ingegaan 
op het werken met Git.

HANDBOEK 
WEBAPPS 
BOUWEN MET 
WORDPRESS
Het Handboek Webapps bouwen 
met WordPress is bedoeld voor 
iedereen die een WordPress-site 
naar een hoger niveau wil tillen; 
WordPress is namelijk veel meer 
dan alleen een blogplatform. Je 
leert hoe je plug-ins en thema’s 
gebruikt om snel schaalbare en 
veilige webapps, mobiele apps 
en webservices te ontwikkelen. 
De codevoorbeelden zijn beschik-
baar op GitHub.
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NEDERLAND

Van Duuren Media B.V.
Triosingel 38
4101 XC Culemborg
T 0345 473391

De informatie in deze brochure was juist bij het ter perse gaan en is onderhevig aan wijzi-

gingen zonder vooraankondiging. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Accountmanagers
Yoram Vieveen
M 06 10337748
E yoram@vanduurenmedia.nl

Rutger Selle
M 06 53737793
E rutger@vanduurenmedia.nl

Pers en promotie
Jorien Hanemaaijer
M 06 20777377
E jorien@vanduurenmedia.nl 

BELGIË

LannooCampus Uitgeverij 
Erasme Ruelensvest 179 bus 101
B-3001 Leuven België
www.lannoocampus.be 

Docenten hoger onderwijs
Leen Wouters
T +32(0)16 300 111
E leen.wouters@lannoocampus.be 

Productmanagement
Nadine Algoet
E nadine.algoet@lannoo.be 

Pers en promotie
Hilde Snauwaert
E hilde.snauwaert@lannoo.be 

Lien Vanden Bossche
T +32(0)51 424 294
E lien.vandenbossche@lannoo.be

 facebook.com/vanduurenmedia 
 @vanduurenmedia 
 linkedin.com/company/vanduurenmedia
 www.vanduurenmedia.nl
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TOT JE
DIENST ...
Om de titels van Van Duuren Media nog 
toegankelijker te maken, bieden we je 
graag extra materiaal dat je ondersteunt in 
de promotie.

Op verzoek maken we posters, flyers, 
roll-upbanners voor in de winkel en ban-
ners of andere content voor je social 
mediapagina’s en website. Ook hebben  
we handige displays voor je boekhandel, 
die we gratis opsturen.

Ben je op zoek naar inspiratie of andere 
manieren om een specifieke titel of  
auteur in het zonnetje te zetten?  
Neem dan contact op met Yoram Vieveen  
(yoram@vanduurenmedia.nl). Belgische 
boekhandelaren kunnen contact opnemen 
met Liza Verhelle (liza.verhelle@lannoo.be, 
+32(0)51423689).
 
Ook voor inhoudelijke vragen over onze 
boeken of een specifiek onderwerp kun je 
ons altijd mailen of bellen.
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FOTOGRAFIE & VIDEO PC & TABLET WEBDESIGN & INTERNET

www.vanduurenmedia.nl

3X3 TOPPERS BIJ 
VAN DUUREN MEDIA
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