Rubinstein

Voorjaar 2021

Nieuwtjes

Nieuw deel atlassenreeks in de maak: De grote Chagall atlas. Nienke Denekamp werkt
momenteel aan haar derde atlas in de reeks over de bijzondere levens en reizen van inspirerende kunstenaars, ditmaal over Marc Chagall. Onder meer de Russische Revolutie
en twee wereldoorlogen voerden deze kunstenaar van Wit-Rusland naar Moskou, Berlijn, Parijs en de VS. Eerder dit jaar was een succesvolle tentoonstelling rondom Chagall
Heertje
enin
meneertje
enthousiast
ontvangen door de pers
en de avant-garde
te zien
het Stedelijk
Museum Amsterdam.
Heertje
en
meneertje,
het
prentenboek
van schrijversduo
[beeld: cover Chagall atlas]
Elle van Lieshout en Erik van Os en met illustraties van Jan
Van
Lierde,
zowel
in Nederland
als Vlaanderen
Het Muizenhuis
komt
naarishet
theater.
Vanaf januari
2021 zullen enthousiast
Sam en Julia ook in
ontvangen. Recensenten prijzen de thematiek en bijzondere
het theater te zien zijn! Bureau Vanaf Twee brengt de wereld van Het Muizenhuis uit
tekeningen. Pluizuit: ‘Herkenbaarheid troef! Een meer dan
de populaire boeken
van Karina Schaapman tot leven in een familievoorstelling voor
geslaagd geheel dat we met veel plezier aanraden aan jong
kinderen vanafen
twee
oudjaar.
(en liefst samen).’N.B. vanaf december is er ook een
[beeld: iets uit geweldige
Het Muizenhuis:
het theater]
boekentrailer
beschikbaar.

Sesamstraat-liedjesboeken weerPippi
beschikbaar.
Deisleukste
van Sesamstraat
Langkous
75 en liedjesboeken
viert dat een jaar
lang
PippiIkLangkous
75 met
jaar een
geworden,
en dat vierden
wij en
zijn weer verkrijgbaar. Met
vrolijk mijisop
liedje, Vriendjes
voor altijd
met
een
speciaal
Gouden
Boekje.
Ken
jij
Pippi
Langkous?
Klassieke Kinderliedjes, kunnen kinderen en hun (groot)ouders weer meezingen op de
was het startschot van de campagne ‘Pippi of Today’, die
muziek van Henny Vrienten.
Rubinstein samen met Save the Children en The
[beeld: Sesamstraat uitgeverij
boek cover]
Astrid Lindgren Company lanceerde. Hiermee vragen de drie
organisaties aandacht voor kinderen op de vlucht.

Leescoalitie start campagne gericht op grootouders: Lees Voor(t). Met een nieuwe campagne wil De Leescoalitie
van Stichting
Lezen voorlezen door grootouders bevorderen.
Tom Poes wordt
80
De 3,4 miljoenNog
opa’smeer
en oma’s
in
Nederland
kunnen
hunTom
kleinkinderen
jarigen: op 16 maart
2021 zo
wordt
Poes 80 de liefde voor
boeken bijbrengen.
Het
in juni
verschenen
Gouden
Het avontuur
boek van de
jaar. In
1941
beleefde
de witte
kater Boekje
zijn eerste
in sterren,
De
Telegraaf
en
sindsdien
is
hij
niet
meer
weg
te
denken
uit om een
door Sjoerd Kuyper en Thé Tjong-Khing, past perfect in dit thema: het draait
het Nederlandse
boekenlandschap. Dat Tom Poes en zijn
opa die zijn kleindochter
voorleest.
vaste
kompaan
Heer
Bommel nog altijd springlevend zijn,
[beeld: cover Het boek van de sterren]
blijkt onder meer uit het nieuwe Gouden Boekje dat dit jaar
verschijnt: Tom Poes en de blaasgeest. Ook wordt er gewerkt
Audioboeken van Disney en Nijntje beschikbaar voor streaming. Als uitgever van luisaan een heus Bommel-themapark in Groenlo.

terboeken speelt Rubinstein in op de groeiende vraag naar online audioboeken. Sinds
dit najaar is op Storytel een eerste selectie
vanMuizenhuis
luisterboeken
en verhalen
vanreis
Disney
Het
- Sam
en Julia op
beschikbaar, ondersteund
door een
rondom
Frozen
2. Daarnaast zullen de
Vanaf 9 januari
2021campagne
speelt deze
muzikale
theatervoorstelling
komende tijd de titels van
Nijntje
stapsgewijs
beschikbaar
op
Spotify
komen.
met Sam, Julia en Opa Zeeman door heel Nederland.
Kijk voor kaartjes www.vanaf2.nl/voorstellingen!

Nederlandse Bachvereniging voert Johannes- in plaats van
Matthäus-Passion uit door corona
De Nederlandse Bachvereniging heeft besloten met Pasen
2021 niet Bachs Matthäus-Passion uit te voeren, maar in
plaats daarvan de Johannes-Passion. De Johannes is korter
en kan bovendien door aanmerkelijk minder musici ten
gehore worden gebracht, waardoor de 1,5 meter afstand
tussen de artiesten kan worden gehandhaafd. Wie meer
wil weten over de Johannes is daar Govert Jan Bach over
de Johannes Passion van Johann Sebastian Bach, een
audiocollege van ruim 2,5 uur. Voor wie toch heimwee heeft
naar de traditionele Matthäus Passion kan terecht bij het
hoorcollege van dezelfde auteur over de Matthäus Passion,
inclusief een uitvoering door dirigent Ton Koopman.
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Over Johannes de Parkiet:
‘Johannes de Parkiet is een geestig, fijn voor
te lezen verhaal dat inspeelt op de angst om
ruimte kwijt te raken aan mensen die anders
zijn.’

Een boek vol gefladder,
gekakel en gepronk met
andermans veren

MARK HAAYEMA is schrijver,
acteur en theatermaker. Behalve
kinderboeken schrijft Mark ook
teksten voor onder anderen Herman
van Veen, Kinderen voor Kinderen en
televisieseries. Samen met Rutger van
den Broek maakte hij ‘t Verrukkelijke
kinderbakboek, en met Hugo Kennis

Gerda de Goudvink

‘t Waanzinnige kinderkookboek. Zijn
prentenboek Johannes de Parkiet,
een boek over wennen aan vreemde
vogels, was kerntitel voor de
Kinderboekenweek 2018 en werd
in 2019 bekroond met een Vlag en
Wimpel.

MEDY OBERENDORFF studeerde
aan de Academie voor Beeldende

- Juryrapport Vlag & Wimpel

Kunsten Maastricht en behaalde een
Master Wetenschappelijke Illustratie
aan de Universiteit Maastricht.
Met oneindig veel geduld en in een
geheel eigen stijl zoomt ze in op de
dieren en planten die wij dagelijks
om ons heen hebben maar waar we
zo vaak aan voorbij lopen. Juist door
haar verfijnde en zeer gedetailleerde
weergave van de realiteit toont ze ons
de schoonheid van een dood vogeltje,
het vangmasker van een libellenlarve
of het vernuft van een mestkever.

Er is

paniek in het vogelverblijf. Gijs, de man die elke dag het water

ververste en het zaad bijvulde, is er niet meer. Wat nu? Er is nog eten voor hooguit drie
dagen. De vliegende vogels overleggen in het

Wijs Overleg op het bovenste

stokje. De loopvogels mogen daar niet bij zijn en wachten ongeduldig het wijze besluit
af.

Johannes de Parkiet
ISBN 9789047623984
€ 15,99

Gerda de Goudvink
Mark Haayema
Met tekeningen van Medy

Dan neemt Gerda de Goudvink het heft in handen. Zij vindt het namelijk niet eerlijk

Oberendorff
Prentenboek

dat de loopvogels niet in het wijs overleg zitten, en zij ook niet. Zíj bepaalt voortaan

Maart 2021

wie er mag eten en wanneer. Het scheelt wel een hoop overleg als één vogel beslist.

4+

Maar of het ook eerlijk is…?

Ca. 36 pag. / 23,5 x 29 cm
NUR 272
ISBN 9789047628545
€ 15,99

Gerda de Goudvink speelt zich af in de volière van Johannes de Parkiet. Dit boek

kerntitel van de Kinderboekenweek 2018 en won in 2019 Vlag &
Wimpel van de griffeljury.
was

4

9 789047 628545
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Een prachtig Gouden Boekje
over grote vragen van kleine
kinderen

JAN VAN MERSBERGEN
schreef negen romans, een novelle,
een bundel over mannenzaken en
vaderschap, en een verboeking aan de
hand van een filmscript. Zijn romans
zijn veelvuldig vertaald. Onder het
pseudoniem Frederik Baas publiceert
hij thrillers. Naar de overkant van de

Wat is water?

nacht (Pupkin) en Morgen zijn we in
Pamplona (BBC) worden verfilmd. Hij
ontving voor De laatste ontsnapping
de F. Bordewijkprijs, Naar de overkant
van de nacht kreeg de BNG Nieuwe
Literatuurprijs en Dagboek uit de rivier
kreeg de Hebban Debuutprijs voor
Beste Thriller.

MARIJKE KLOMPMAKER heeft
al tientallen boeken en tijdschriften
geïllustreerd in Nederland en België.
Ze tekent voor zowel kinderen als
volwassenen. Haar illustraties bij Alles
wat was door Stine Jensen werden
in januari 2020 geprezen door het
DWDD boekenpanel.

Koen denkt na en vraagt: ‘Wat is water?’
Dat is een moeilijke vraag.

•

NRC: ‘Jan van
Mersbergen is een van de
interessantste schrijvers
van Nederland.’

•

Wetenschap in een
vrolijk jasje voor de
allerkleinsten!

•

Prachtige tekeningen
van populaire illustrator
Marije Klompmaker

Na een tijdje zegt papa: ‘Water is overal.
In de grond, in de lucht, in de zee.’
‘En in de kraan,’ zegt Koen.
‘Ja, ook in de kraan.’

Wat is water?
Jan van Mersbergen
Met tekeningen van
Marijke Klompmaker

ontdekkingsreis in de keuken aan de hand van een
blauw champignonbakje. Je kunt het vullen met water, en dat laten bevriezen.
Maar het kan ook weer terug veranderen in water. Of als stoom door de afzuigkap
naar buiten verdwijnen. En dan komt het weer naar beneden als regen. Water, dus.
Een kleine

Gouden Boekje
April 2021
32 pag. / 17 x 19,5 cm
3+
NUR 272
ISBN 9789047628569
€ 7,99

En dat kun je weer opvangen in het bakje.
9 789047 628569
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Panorama van Scheveningen
werd in 1881 geschilderd door Hendrik
Het

duin in Scheveningen!
Op 1 augustus 1881 werd het panorama geopend. Ook

Willem Mesdag in opdracht van de panoramamaatschappij

Vincent van Gogh heeft op het Belvedère

‘Société Anonyme du Panorama Maritime de la Haye’.

gestaan bij de opening en het panorama vanaf deze plek

schilders uit de Haagse
School Blommers, De Bock en Breitner en zijn

bewonderd. Hij zei: ‘Het enige wat er aan het Panorama van

Met behulp van

Scheveningen mankeert, is dat er niks mankeert…’

Nederlands grootste
optische illusie!

GITTE SPEE is geboren op het
eiland Java in Indonesië. Toen ze elf
was verhuisde ze naar Nederland,
naar Scheveningen! Na een studie
Illustratie op de Gerrit Rietveld
Academie in Amsterdam en een post

Aap & Mol in Museum Panorama
Mesdag

graduate cursus aan de St. Martins
School of Art in Londen, heeft ze nog
een cursus animatie gedaan op de
Royal College of Art, ook in Londen.

vrouw Sientje Mesdag-van Houten schilderde Mesdag een

Eerst tekende ze vooral voor andere
schrijvers, maar na een poos is ze zelf

zeegezicht met een omtrek van 120 meter en een hoogte van

gaan schrijven. Dat is het allerfijnste,

14 meter. Locatie: het Seinpostduin, toen het hoogste

want als je schrijft en tekent, kun
je een heel eigen wereld scheppen.
Sinds enige jaren werkt ze vanuit
haar atelier in Laren, met uitzicht op
eekhoorntjes en egels.

In samenwerking met
Panorama Mesdag

Aap & Mol zijn in een dagje Den Haag en willen heel graag

naar het strand,

maar dan begint het te regenen.

•

In 2021 bestaat
Panorama Mesdag 140
jaar!

•

Het oudste panorama
van Nederland

‘Wat nu, Aap?’ vraagt Mol. Een grote witte meeuw heeft alles gehoord en zegt: ‘Ik weet
een

Van Gitte Spee
verscheen eerder ook
het Gouden Boekje Aap
& Mol in het paleis, in
samenwerking met Het
Paleis op de Dam.

de vrienden terecht in het museum Panorama Mesdag.

Aap en Mol in Museum Panorama
Mesdag
Gitte Spee
Luxe Gouden Boekje

Ze maken een praatje met Meneer Mesdag en raken elkaar kwijt in donkere gangen en

Januari 2021

kronkelige trappen. Eindelijk vinden ze elkaar terug in het strandpaviljoen. En daar

3+

is ook het prachtige strand.

Aap en Mol kijken hun ogen uit, er

is zoveel te zien. Aap rent naar zee, maar Mol is voorzichtig. Hij blijft liever bij Sientje
Aap & Mol in het Paleis

Ca. 32 pag. / 17 x 19,5 cm
NUR 272
ISBN 9789047628576
€ 7,99

Mesdag onder de parasol.

ISBN 9789047621065
€ 7,99

8

strand waar het altijd zonnig is! Kom maar mee.’ Zo komen

9 789047 628576
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Hoera! Alweer het vierde Fries-Nederlandse Gouden Boekje
in samenwerking met Afûk.

Een nieuw Fries-Nederlands
avontuur over de dappere
Spitsmuis Sipke

LIDA DIJKSTRA begon in
1992 verhalen te schrijven in
het Nederlands en Fries. Naast
prentenboeken en boeken voor
beginnende lezers schrijft ze ook
voor oudere jeugd. Bij die boeken
laat ze zich graag inspireren door
(kunst)geschiedenis, haar vroegere
vakgebied. Haar veelvuldig bekroonde

Sipke op het kaatsveld /
Sipke op it keatsfjild

werk wordt gekenmerkt door veel
fantasie en humor.

HARMEN VAN STRAATEN was
altijd al gek op tekenen maar ging
rechten studeren in Leiden. Nadat
hij een paar jaar het illustreren had
gecombineerd met zijn baan als jurist,
besloot hij om de sprong te wagen
en zijn brood te gaan verdienen als
illustrator en later ook als schrijver.
En met succes want hij heeft ruim 500
titels op zijn naam staan.

In samenwerking met Afûk

‘Ik haw nea keatst,’ seit Sipke kjel.
‘Ik kin it grif net goed.’
‘Gewoan hurd slaan!’ seit pake fûl.
‘It sit dy yn it bloed!’
Sipke op het kaatsveld/Sipke op it

Het jaarlijkse familiekaatstoernooi is in volle gang. Sipke kijkt

keatsfjild

ademloos toe hoe het team van zijn opa Spitsmuis het opneemt tegen de eekhoorns.

Met tekeningen van

Tot plotseling tante Aaf haar enkel verzwikt en niet verder kan spelen!

Een echte

spitsmuis geeft nooit op, zegt Opa, en hij roept Sipke op het veld.
Maar de kleine spitsmuis heeft nog nooit gekaatst! Kan hij de wedstrijd
redden…?
Sipke Elfstedentocht

Sipke gaat zeilen

Sipke vindt een kievitsei

ISBN 9789047625179

ISBN 9789047626855

ISBN 9789047628033

€ 7,99

€ 7,99

€ 7,99

Lida Dijkstra
Harmen van Straaten
Luxe Gouden Boekje
April 2021
36 pag. / 17 x 19,5 cm
3+
NUR 272
ISBN 9789047628583
€ 7,99

9 789047 628583
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HENRIEKE GOORHUIS stopte op

2021: 80 jaar Tom Poes

haar 16e met school om zich volledig

Tom Poes en de blaasgeest

De voorlopige kroon op haar werk: het

op het striptekenen te kunnen
toeleggen. Ze is de eerste vrouwelijke
tekenaar ooit van de Bommelverhalen.
illustreren van het Bommel-verhaal
Het lastpak. In 2017 volgde het Gouden
Boekje Tom Poes en het cadeautje voor
heer Ollie. Ze werkt drie dagen per
week bij Dromenjager, de studio van
Woezel en Pip. Daarnaast tekent ze
onder andere voor Donald Duck en
voor Warner Bros. aan Looney Tunes
Cartoons.

TIM ARTZ leerde het tekenvak
bij Donald Duck weekblad, waarvoor
hij sinds 2009 als freelancer strips
tekent. Zijn strips vallen op door
een expressieve stijl en de vele gags.
Sinds 2015 tekent hij ook zijn andere
jeugdhelden, Bommel en Tom Poes.
Hij studeerde Communication &
Multimedia design aan de HAN. Tim
werkt o.a. voor Disney TV Animation,
Albert Heijn, Uitgeverij Cliché en
Dromenjager BV. Tim woont en werkt
in Nijmegen.

Als Tom Poes en Heer Bommel een dwerg uit een benarde positie bevrijden, geeft hij

Deze geest neemt de gedaante en
het karakter aan van degene hem opblaast. Heer Bommel
hun een blaasgeest cadeau.

weet zich wel raad met deze geest – met zijn opgeblazen alter ego kan hij immers veel

Tom Poes en de blaasgeest

goede werken verrichten!

Bewerking Marten
Toonder Compagnie
Met tekeningen van Henrieke

Maar Tom Poes vermoedt dat dit zogenaamde cadeau

meer kwaad dan

goed doet. Al snel begint de boel uit de hand te lopen, en moet Tom Poes een list
verzinnen om Rommeldam te redden...

Goorhuis en Tim Artz
Gouden Boekje
April 2021
36 pag. / 17 x 19,5 cm
3+
NUR 272
ISBN 9789047628606
€ 7,99

Tom Poes en het cadeautje voor

Tom Poes en de Bommeltjes

heer Ollie

ISBN 9789047626169

ISBN 9789047623663

€ 7,99

9 789047 628606

€ 7,99
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Als uitdeelcadeautje
& voor verjaardagen

Vier prachtige verhalen over
het magische Arendelle

Disney Mini Gouden Boekjes

Frozen: Avonturen uit Arendelle

Een mooie display boordevol mini Disney Gouden Boekjes:

voorlopig
omslag

ideaal als uitdeelcadeautje! Met verhalen over Mickey, Donald,
Pluto, Katrien, Hiawatha en al je andere Disneyvrienden.
De compacte doos past op iedere toonbank en bevat 12 titels x 5

Het Gouden Boek van

Avonturen uit Arendelle

stuks. Dat zijn dus 60 prachtige mini Gouden Boekjes.

R
M E T V IE L E N !
A
H
R
E
-V
FROZEN

De boekjes kosten € 1,50 per stuk. Een klein cadeautje
waar je niet aan voorbij mag lopen.

Het Gouden Boek van

Het
Gouden
Gouden BOEK
Boek
Boek
van
van
Frozen
Frozen
HETHet
GOUDEN
BOEK
VAN
FROZEN
HET
GOUDEN
VAN
FROZEN

Het Gouden Boek
van Frozen
Dit Gouden Voorleesboek neemt je mee op
ontdekkingstocht door het koninkrijk Arendelle. Je
ontmoet Prinses Elsa die magische krachten bezit
en Prinses Anna, haar dappere en trouwe zusje en
natuurlijk Kristoff, Olaf en Sven met wie ze een
lange en gevaarlijke reis moet maken. Dit en nog
veel meer lees je in Het Gouden Boek van Frozen.
Met:

Frozen I & Frozen II

Met het
verhaal van
Frozen I &
Frozen II

ISBN 9789047 628040

9 789047 628040

Het Gouden Boek van Frozen
ISBN 9789047628040
€ 8,99

lekker dik voorleesboek. De jonge
Anna en Elsa hebben samen ijspret in het kasteel. Als hun
Vier Frozen-verhalen in een

Het Gouden Boek van

ouders daar maar niet achter komen! Kristoff helpt zijn vriendin Bulda de

kostbaar kristal weer tot leven te wekken. Olaf ontdekt
dat de lente misschien wel net zo leuk is als zijn favoriete seizoen:
de zomer! En Anna en Elsa bedenken een nieuwe kersttraditie.
trol om een

Ga mee op avontuur met

Anna, Elsa, Kristoff, Olaf, Sven

en al hun vrienden uit het magische koninkrijk Arendelle.
Disney; Display met Mini Gouden Boekjes
ISBN 9789047624158
60 boekjes (12 titels x 5 exemplaren)
€ 90,00

9 789047 624158
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Frozen: Avonturen uit Arendelle
Gouden Voorleesboek
Februari 2021
128 pag./ 19,6 x 25,3 cm
3+
NUR 272
ISBN 9789047628637
€ 14,99

9 789047 628637
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Het leukste Gouden Boek voor
(eigen)wijsneuzen van
alle leeftijden!
Het Grote Gouden Boek voor Eigenwijze
Kinderen

igenwijze Kinderen

In 65 jaar Gouden Boekjes zijn ontelbare
endschappen gesloten. Het Feestvarken geeft op
eigen feestje al het eten weg. In Rolle Bolle Beest
aken de dieren kennis met een heel gek dier;
platypus! Als ze hem eenmaal wat beter leren
nen, wil iedereen vrienden met ’m zijn. In dit
estelijke Gouden Boek vind je de allermooiste
vriendschappen. Lees het samen met je
beste vriend!

Met: Zeven kleine Vrienden, Eend en zijn
nden, Het Feestvarken, Rolle Bolle Beest en
Het verlegen poesje

•

Vertaald en bewerkt door
Annie M.G. Schmidt

Gouden Boekjes Geluidenboek

AR

Met: De gele taxi,
Cornelis de neushoorn,
Pietepaf het circushondje,
Circus Ondersteboven &
Kippetje Tok

voor

!

EIGENWIJZE

G
N
I
L
E
G
N
I
L
TINGEL

KINDEREN

ATA-TUU-T
U!
U
T
A
T
U
TU

De meeste verhaaltjes van de Gouden Boekjes zijn door

vooraanstaande Nederlandse
auteurs voor kinderen bewerkt naar hun Amerikaanse
twee

Het Grote Gouden Boek voor
Eigenwijze Kinderen
Vertaald en bewerkt door Annie M.G.
Schmidt
Gouden Voorleesboek
Februari 2021
160 pag. / 25,3 x 19,6 cm
3+
NUR 272
ISBN 9789047628514
€ 15,50

16
16

Reng! Reng! Daar komt de gele taxi aan gescheurd!
Ha-TSJOE! niest Mannetje Nies.
Unk Unk Unk Báááááá! toetert Henkie met de hoorn.
zes

voorbeeld, de Little Golden Books. Han G. Hoekstra selecteerde

De Gouden Boekjes komen tot leven in het Gouden Boekjes geluidenboek! Met

de verhaaltjes en hij en Annie M.G. Schmidt vertaalden ze en

bekende geluiden en de geliefde tekeningen uit de

bewerkten ze tot Nederlandse verhaaltjes. De uitgever liet hun daarin veel vrijheid.

populaire Gouden Boekjes.

achtentwintig. In dit boek een selectie

ondeugende en eigenwijze
hoofdpersonen… van wie zouden ze

Het Gouden Boekjes Geluidenboek
Gouden Geluidenboek
Mei 2021

Hoekstra bewerkte er zesenveertig en Schmidt

dat toch hebben?
9 789047 628514

!

!
G
N
E
R
!
G
N
RE

ISBN 9789047625506

•

RR

HET GROTE GOUDEN BOEK

HET GROTE GOUDEN BOEK VOOR EIGENWIJZE KINDEREN

et Grote Gouden Boek voor

Zing, toeter, brul en nies
mee met je favoriete Gouden
Boekjes!

RO

16 pag. / 15 x 15 cm

Met geluiden uit: Vijf brandweermannetjes, Mannetje
Nies, De gele taxi, Henkie met de hoorn, Meneertje
Mooiweer en De hongerige leeuw

Hatsjoe!

3+
NUR 272
ISBN 9789047628613
€ 13,99

9 789047 628613
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IAN FALCONER is auteur,

Een klassieker!

illustrator en decorontwerper.

Olivia

Inmiddels zijn er dertien delen,

Zijn immens populaire serie over
het biggetje Olivia begon als een
kerstcadeau voor zijn nichtje.
waarvan er meerdere ook bekroond
zijn. Daarnaast tekende hij onder meer
tientallen covers voor The New Yorker
en ontwierp hij samen met David
Hockney kostuums voor een productie
van de opera Tristan en Isolde.

De ongelooflijke Olivia
ISBN 9789047619321
€ 20,99

Hartveroverend is Olivia, het

grappige en bijzonder eigenwijze

biggetje. Druk met nadoen, verkleden, make-up van mama proberen, de

schilderijen uit het museum ’s middags thuis op de muur tekenen, dromen over zelf
optreden en gala’s… Kortom: altijd bezig.

Haar moeder duizelt het

•

Er zijn maar liefst
50 afleveringen
van Olivia te zien op
NPO start!

•

Olivia is nog altijd
dagelijks te zien op Zapp.

•

Olivia is terug van
weggeweest!

soms hoe druk en eigenwijs haar dochter is, maar ook hoe lief!

Olivia

“Het is niet voor niets dat Olivia

al zo lang een groot succes is bij

kinderen. … Ze kunnen zich prima met haar identificeren en dus genieten ze
dubbel van alle onhandigheden en goede bedoelingen.”

– Noordhollands Dagblad, Hanneke van den Berg

Ian Falconer
Prentenboek
Maart 2021
Ca. 40 pag. / 21,6 x 27,9
2+
NUR 272
ISBN 9789047628620
€ 14,99

9 789047 628620
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Hoe zorg je dat anderen je
serieus nemen als je een
pluizig, donzig kuiken bent?

MADELINE VALENTINE is een
Amerikaanse prentenboekenmaker
en illustrator. Ik ben geen knufelbeest
is haar derde kinderboek. Valentine
studeerde aan het New Yorkse
Pratt Institute en volgt momenteel
de masteropleiding aan de
kunstacademie van Washington

Ik ben geen knuffelbeest!
M a d e l i n e Va l e n t i n e

University.

voorlopig
omslag

•

Wat als je de hoogste
aaibaarheidsfactor ter
wereld hebt?

•

Vertaald door Tjibbe
Veldkamp

heel erg pluizig – ze is nou eenmaal een kuikentje. Haar
vrienden willen haar constant aaien, knuffelen en vertellen HOE ONTZET
TEND SCHATTIG ze wel niet is. Maar Daisy vindt het maar niks, al dat
Daisy is toevallig

geknuffel en gezoen de hele tijd. Ze heeft nog veel meer in haar mars. Ze is méér dan
pluizig! Alleen:

hoe kan ze dat duidelijk maken aan haar vrienden

zonder hen te kwetsen?

Ik ben geen knuffelbeest!
Madeline Valentine
Prentenboek

grappig en actueel boek dat kinderen leert om hun
grenzen aan te geven – perfect om voor te lezen.
Een

Maart 2021
Ca. 40 pag. / 21,6 x 27,9
2+
NUR 272
ISBN 9789047628644
€ 14,99

9 789047 628644
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Het Muizenhuis Popp

KNUTSEL KITS!

enhuis

Een huis dat je kan uitklappen,
met vier kamertjes!
Twee nieuwe knutselkits om je

Het Muizenhuis is een

Muizenhuis Poppenhuis compleet te maken.

YouTube kanaal van het
Muizenhuis voor nog veel meer tips en trucs!
Kijk op het

Julia avonturen beleven. Laat je verwonderen door de verschillende ruimtes van het Muizenhuis
en haar bijzondere bewoners in één van de vele boeken van Het Muizenhuis.
Muizenhuis badkamer meubelkit

ISBN 8719689908102

ISBN 8719689908119

Januari 2021

Januari 2021

€ 14,95

€ 14,95

Of ontdek het

plezier en de voldoening van het zelf maken. Wees

creatief, stimuleer je probleemoplossend vermogen en wees trots op je eigen creatie! Daar is dit
poppenhuis speciaal voor gemaakt; om

8 719689 908102

Muizenhuis – poppenhuis
Studio Schaapman
DIY
Maart 2021
Formaat 21,6 x 27,9

Muizenhuis deuren en ramen knutselkit

https://www.youtube.com/HetMuizenhuissamenjulia

2222

wereld van ontmoetingen, waar beste vrienden Sam en

8 719689 908119

jouw creativiteit aan te wakkeren!

3+
NUR 000
ISBN 8719689908126
€ 29,99

8 719689 908126
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PETER SMIT maakte naam als

2021: 400 jaar Hugo de Groot

redacteur en tekstschrijver van

De ontsnapping van Hugo de Groot

van de Bende van de Zwarte Hand en

televisieprogramma’s zoals Per seconde
wijzer en Twee voor twaalf. Bekende
kinderboeken zijn o.a. Tips en Trucs
Uitvinders van de Lage Landen. Ook
schreef hij diverse Gouden Boekjes.
De droomwens van Peter is gered te
worden uit zee door een dolfijn en
daarover een boek te schrijven.

RONALD SLABBERS is
conceptueel illustrator, geboren
en getogen in Amsterdam. Het
illustratief vertalen van abstracte
of ingewikkelde onderwerpen,
inclusief infographics, in één beeld
is zijn dagelijkse werk. In de loop der
jaren heeft hij gewerkt voor grote
namen, voor kleine namen, van
internationale financiële bedrijven tot
kinderprojecten. Maar het belangrijkst
voor hem is toch: grafisch plezier!

Hugo zit gevangen. Hij heeft ruzie gemaakt met de prins. ‘Ik krijg jou wel
klein, De Groot!’ had de prins geroepen ‘Ga jij maar fijn boeken zitten lezen, de rest van
je leven!’ En daar zit Hugo dan,

opgesloten in Slot Loevestein. Zijn

vrouw Marie mag gelukkig wel bij hem komen wonen en hij mag kisten met boeken
bestellen. Op een dag bedenkt Marie

een heel slim plan om Hugo te laten

ontsnappen. Maar of het gaat lukken met al die bewaking?

Op 22 maart 2021 is het precies 400 jaar geleden dat Hugo de Groot
ontsnapte uit Slot Loevestein. Vanwege dit bijzondere jubileum is 2021 uitgeroepen
tot

Hugo de Grootjaar. Dit themajaar staat in het teken van Nederlands

grootste rechtsgeleerde, zijn leven en met name zijn gedachtegoed. Wist je

De ontsnapping van Hugo de Groot
Peter Smit
Met tekeningen van
Ronald Slabbers
Blinkend Boekje
Februari 2021
Ca. 32 pag. / 23,2 x 19,2 cm
4+
NUR 272
ISBN 9789047628651
€ 9,99

bijvoorbeeld dat Hugo de Groot de basis heeft gelegd voor het internationaal (oorlogs)
recht en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens?

24

9 789047 628651
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DICK BRUNA woonde en werke

Op kraamvisite met nijntje!

vrĳwel zĳn hele leven in Utrecht. Zĳn

De verrassing van boer jan

verkocht. Naast boeken worden er

boeken zĳn in meer dan vĳftig talen
vertaald en in totaal zĳn er wereldwĳd
meer dan 85 miljoen exemplaren van
nog allerlei andere producten met zĳn
illustraties gemaakt en zĳn inmiddels
al drie generaties met nĳntje en haar
vriendjes opgegroeid.

l u i s t e r v e r s i e

gebaseerd op het werk van dick bruna

gebaseerd op het werk van dick bruna

Een gloednieuw boek met cd over nijntje. Nijntje en haar vriendjes
hebben heel veel zin in het schoolconcert. Ze zingen een lied over
wat je allemaal kunt worden als je later groot bent. Nijntje wil graag
schilder worden, en knorretje wil de ruimte in: zij wordt astronaut. Nina
wordt een stoere formule 1-coureur, en daantje wordt kampioen met zijn
voetbalteam!
Als je goed je best doet, kunnen al je dromen uitkomen. Wat wil jij later
worden? Een sportheld, een beroemde muzikant, of toch liever boer?

INHOUD

nijntje wat wil je later worden?
nijntje wordt boer
nijntje en het eendje
nijntje en de sportdag
snuffie de schaapshond
het concert van nijntje
Totale speelduur: 41 minuten
Vanaf 2 jaar

dick bruna de verrassing van boer jan

de verrassing van boer jan

nijntje

de verrassing van boer jan

ISBN 9789047628002

EN © 2020, UITGEVERIJ RUBINSTEIN BV, AMSTERDAM
‘MIFFY AND FRIENDS’ © COPYRIGHT MERCIS MEDIA BV, 2017-2020
ALL RIGHTS RESERVED

boek + cd

‘MIFFY’S ADVENTURES BIG AND SMALL’ © COPYRIGHT MERCIS BV, ALL RIGHTS RESERVED

s p e c i a l e

•

Perfecte lentetitel

Een gloednieuw boek met cd over nijntje. Dit keer gaat nijntje samen met haar
vriendjes naar boer Jan. Hij heeft een grote verrassing want

er is een nieuwe

baby geboren. Ze willen graag een verrassing meenemen, want ze
kunnen niet met lege handen aankomen. Maar wat moeten ze nou
meenemen? Als ze eenmaal zijn aangekomen is de baby toch niet helemaal
wat ze hadden verwacht. Misschien zelfs wel leuker!

INHOUD
nijntje gaat bowlen
nijntje en het onweer
boris is gebroken
oma´s perentaart
de verrassing van boer Jan

De verrassing van boer jan
Dick Bruna
Boek met CD
Februari 2021
Ca. 40 pag. / 21 x 21 cm
3+
NUR 272
ISBN 9789047628668
€ 10,99

nijntje en de huisdiershow
9 789047 628668
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Sesamstraat is de meest
muzikale straat die er bestaat!
Elmo’s Super Zoekboek

Elmo heeft een

•

Acht sprankelende
aflopende tekeningen

•

Extra pagina’s met nog
meer zoekopdrachten,
goed voor uren
speelplezier

magische muziek gehoord! Maar waar komen die prachtige

geluiden vandaan? Hij krijgt er een enorm goed humeur van. Komt het misschien
uit zijn speelgoedkist? Nee, de muziek lijkt van buiten te komen. Help Elmo mee
heel Sesamstraat doorzoeken naar die ene vrolijke deun, en

vrienden uit Sesamstraat!

ontmoet al je
Elmo’s Super Zoekboek

Door het

grote formaat is Elmo’s Super Zoekboek ook ideaal voor op de

Sesame Workshop
Zoekboek

crèche of op school. Je kunt gemakkelijk met een groep kinderen op zoek naar objecten

Mei 2021

of figuren.

3+

Kinderen kunnen zo actief hun concentratie- en
leren te vergroten.

observatievermogen

24 pag. / 35 x 40 cm
NUR 270
ISBN 9789047628682
€ 14,99

9 789047 628682
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Tips & tricks voor een
gelukkiger leven

EVA BROBBEL houdt zich op
verschillende manieren bezig met
mindfulness. Eva is gecertificeerd
VMBN-categorie 1 trainer, en volgde
de postdoctorale opleiding tot
mindfulnesstrainer bij het Radboud
UMC in Nijmegen. Ze geeft groeps-

Geluksdoeboek

en individuele trainingen, in het
bedrijfsleven en is auteur. In 2017
verscheen haar Mindfulness Doeboek,
een praktisch handboek waarmee je
als lezer zelf aan de slag kunt, in 2015
gevolgd door de Mindfulness Box.

•

Verschijnt op 20
maart: United Nations
International Day of
Happiness

•

Zeer doordachte
vormgeving van Noortje
Boer, voorheen designer
bij LAVA

de laatste wetenschappelijke
inzichten op het gebied van geluk en mindfulness naar praktische
dagelijkse opdrachten, meditaties en schrijfoefeningen. Gedurende

Het Geluksdoeboek vertaalt

acht weken ga je zelf aan de slag met het vergroten van je geluk en bewustzijn.

Het Geluksdoeboek geeft inzicht in de nieuwste wetenschappelijke bevindingen op

Geluksdoeboek

dankbaarheid, mindfulness,
de hersenen, gedachten, emoties, voeding en
beweging. Deze bevindingen worden vertaald naar oefeningen, testjes, tips en

Eva Brobbel

opdrachten met wekelijks een ander thema.

ISBN 9789047628675

het gebied van geluk in relatie tot

Paperback
Maart 2021
Ca. 128 pag. / 20,7 x 28,5 cm
NUR 770
€ 19,99

Je leert dus niet alleen over geluk, je past het gelijk toe!

Een praktisch

werkboek voor wie meteen aan de slag wil om meer geluk te ervaren in het

9 789047 628675

leven.
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Boekenweek 2021: een terugblik
op Godfried Bomans en Jan
Wolkers op Rottumerplaat

NIENKE DENEKAMP is journalist
en auteur. Ze schrijft voor zowel
kinderen als volwassenen, maar
altijd met een gevoel voor humor dat
herkenbaar is voor beiden. Samen
met René van Blerk schreef ze De grote
Van Gogh atlas, die werd vertaald naar
het Chinees, Russisch, Koreaans,

Alleen op een eiland

Duits en Engels. De grote Gauguin atlas
verscheen in het Russisch, Duits en
Engels. Ook schreef ze de Gouden
Boekjes De Krantenpoes, Krantenpoes,
waar was je nou? en Het zeemans-ABC.

reconstrueert journalist
Nienke Denekamp in woord en beeld
In dit boek

hoe het idee van Gouwswaard tot uitvoering kwam.
Denekamp zoomt in op de aanloop, de omgeving en
de techniek. Maar bovenal op de hoofdrolspelers: Jan
Wolkers, Godfried Bomans en Willem Ruis. Daarnaast

3-cd met de onverkorte
Rottumerplaat-tapes, inclusief voor- en
bevat dit boek een

•

Zomer 2021 is het 50 jaar
geleden dat Godfried
Bomans & JanWolkers
op Rottumerplaat
verbleven

•

Beleef het nog eens
opnieuw met de 3cd’s,
inclusief unieke voor-en
nagesprekken

nagesprekken die een unieke inkijk bieden in een

mediaspektakel anno 1971.

Alleen op een eiland: Dagboek van een
eilandbewoner uit 1971 had een prachtig concept: schrijver woont in
Het radioprogramma

totale afzondering op onbewoond eiland. Het Waddeneiland Rottumerplaat
was in juli 1971 veertien dagen lang het toneel was van de

schrijvers

Godfried Bomans en Jan Wolkers. Alleen radiopresentator
Willem Ruis zocht vanuit het Groningse Warffum dagelijks contact met hen.

Bomans vond het verschrikkelijk om zeven dagen alleen
te zijn, in een tent, met alleen het gekrijs van duizenden meeuwen om zich heen.
Wolkers beleefde de week eenzaamheid als een

spannend avontuur,

ontfermde zich over zieke dieren en vertelde ongegeneerd over zijn belevenissen.

Alleen op een eiland. Godfried Bomans
en Jan Wolkers op Rottumerplaat.
Nienke Denekamp
Boek met MP3 CD
Reeds verschenen
34 pag. / 20,5 x 26 cm
NUR 300, 078
ISBN 9789047619413
€ 25,99

9 789047 619413
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Uniek werk van Nederlands
beste tekenaar ontsloten

EDDY DE JONGH is emeritus
hoogleraar kunstgeschiedenis aan de
Universiteit Utrecht. Zijn publicaties
liggen voornamelijk op het gebied van
de 16de en 17de-eeuwse kunst en op
dat van de kunsthistoriografie. Ook
schreef hij artikelen over een aantal

Peter Vos: getekende boeken

hedendaagse kunstenaars en een
tiental essays over Peter Vos.

JAN PIET FILEDT KOK werkte
33 jaar bij het Rijksmuseum, onder
meer als conservator prenten en
directeur collecties; hij is emeritus
hoogleraar Atelierpraktijken en
E. de Jongh
&
J.P. Filedt Kok

en illustrator. Door collega’s is hij wel de beste Nederlandse
tekenaar van de vorige eeuw genoemd. Ondanks zijn faam bleef
een deel van zijn productie voor het grote publiek verborgen: de
55 getekende brieven die hij schreef, en de boeken of boekjes in
één exemplaar die hij van tijd tot tijd voor uitverkorenen maakte,
meer dan zestig in totaal. Dit boek bevat een overzicht van de
overgeleverde boeken die hij onder meer maakte voor vrienden,
vriendinnen, echtgenotes en bovenal voor zijn zoon Sander.
Peter Vos – Getekende boeken is samengesteld door kunsthistorici
Eddy de Jongh en Jan Piet Filedt Kok, in samenwerking met
Saïda Vos. De getekende boeken zijn voorzien van een
beschrijving en begeleidende tekst, en bieden een unieke
inkijk in het leven en werk van deze bijzondere kunstenaar.

Over Peter Vos – Getekende brieven:

Universiteit van Amsterdam. In het

Peter Vos Getekende boeken

Peter Vos (1935-2010) is bekend geworden als veelzijdig tekenaar

materieel technisch onderzoek aan de
afgelopen jaren na zijn pensionering
richtte zijn onderzoek zich op
naoorlogse kunstenaars als Peter
Vos, Charles Donker, Anna Metz en
anderen.

SAÏDA VOS is de weduwe van Peter
Vos. Zij beheert zijn nalatenschap en
zorgt ervoor dat zijn werk voor het
publiek ontsloten wordt, wat sinds
2010 geresulteerd heeft in meerdere
tentoonstellingen en publicaties.

Peter Vos
Getekende
boeken

‘Kleine kunstwerkjes zijn het, de rijk geïllustreerde
brieven die tekenaar Peter Vos verstuurde en die nu
postuum zijn uitgegeven.’
– Jean-Pierre Geelen in de Volkskrant
‘De tintelende brieven van Vos staan vol scherpe
waarnemingen, twijfels over het eigen kunnen,
fantasieën, grappige rijmpjes en dingen van alledag.
Alles nog opgetild door de tekeningen.’
– Jos Bloemkolk in Het Parool
‘Er bestaan wel boeken met geïllustreerde brieven
van kunstenaars, maar een boek als dit bestaat niet:
elke pagina die je opslaat is een verrassing.
Vos maakte van zijn brieven visuele kunstwerkjes.’
– Carel Peeters in Vrij Nederland

•

Met nooit eerder
gepubliceerd
beeldmateriaal,
onder andere uit de
vogeldagboeken van Vos

•

Peter Vos staat opnieuw
in de belangstelling

9 789047 628422

Peter Vos (1935-2010) is bekend geworden als

veelzijdig tekenaar en

illustrator. Door collega’s is hij wel de beste Nederlandse tekenaar van de vorige
eeuw genoemd. Ondanks zijn faam bleef een deel van zijn productie
voor het grote publiek verborgen: de getekende brieven
die hij aan vrienden, vriendinnen, echtgenotes en vooral zijn zoon schreef, en de

boeken of boekjes in één exemplaar die hij van tijd tot tijd voor
uitverkorenen maakte, meer dan zestig in totaal. Na de uitgave van een selectie uit de
brieven, brengt Uitgeverij Rubinstein nu een keus uit de unieke
boekproductie van Vos.

Peter Vos - Getekende boeken
Eddy de Jongh, Jan Piet Filedt Kok
en Saïda Vos
Gebonden Boek
Reeds verschenen
264 pag. / 25,5 x 30 cm
NUR 642, 322
ISBN 9789047628422

‘‘Kleine kunstwerkjes zijn het, de rijk geillustreerde brieven die tekenaar Peter Vos

€ 49,99

verscheurde en die nu postuum zijn uitgegeven.’’ - De Volkskrant over Getekende
Brieven.
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9 789047 628422
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