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// nieuwtjes /// nieuwtjes /// nieuwtjes //
RECHTEN MUK VERKOCHT AAN DUITSLAND
De vertaalrechten van de Muk-reeks zijn verkocht aan Duitsland.
360 Grad Verlag toonde interesse op de beurs in Bologna en
daarna was de deal snel rond. Het eerste deel zal in het voorjaar
van 2023 verschijnen, gevolgd door deel twee in het najaar. Mark
Haayema baseerde de reeks over het nieuwsgierige hondje op
zijn eigen dalmatiër. De boeken worden geïllustreerd door Laury
Tinnemans en Job van Gelder. Behalve drie boeken is er nu ook
een pluche van Muk beschikbaar, en in oktober 2022 gaat de
voorstelling Muk en het orkest in première.

70 JAAR GOUDEN BOEKJES
In 2023 bestaan de Gouden Boekjes
70 jaar in Nederland. In 2023 wordt
dit jubileum natuurlijk groots gevierd
met diverse activiteiten. Annie M.G.
Schmidt en Han G. Hoekstra stonden
aan de wieg van de Nederlandse
Gouden Boekjes en bewerkten en
vertaalden veel Amerikaanse boeken
voor de Nederlandse markt. In 2001
nam uitgeverij Rubinstein de rechten
over en bouwde het merk uit, onder
andere door samenwerkingen met
musea aan te gaan. Inmiddels zijn er
zo’n tweehonderd Gouden Boekjes
verschenen. Generaties kinderen
groeiden op met klassiekers als De
gele taxi, Het eigenwijze eendje en
Kippetje Tok.

ALBUM VAN DE CARAÏBISCHE
POËZIE FEESTELIJK
GEPRESENTEERD
Op 23 april werd het Album van de
Caraïbische poëzie onder grote
belangstelling gepresenteerd in de
OBA Amsterdam. Het was een feestelijke
middag met muziek, poëzie en lezingen.
Diverse dichters droegen voor uit eigen
werk, sommigen via een liveverbinding
met Suriname en Aruba. Gerda Haver
tong en Henry Habibe namen de eerste
exemplaren in ontvangst. Janita Monna
noemde het Album in Trouw ‘Zo rijk, zo
levendig, zo vol ... Een bundel om de
heimwee te stillen.’ En Giselle Ecury
schreef in het Antilliaans Dagblad: ‘Mijn
hart klopt sneller bij het ervaren van
dit boek ... De zorgvuldigheid waarmee
het gemaakt is, spat ervan af. Kleurrijk
als onze zonnige streken en mensen.
Een herontdekkingsreis.’ De registratie
van de presentatie is terug te kijken via
tinyurl.com/caraibischepoezie.
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GIOVANNA ZOBOLI is schrijver
en uitgever. In 2004 richtte ze

Meneer de Haas is de beste
soepkok van de wereld!

samen met Paolo Canton Uitgeverij
Topipittori op. Ze heeft meer dan
dertig boeken op haar naam staan,
die in Italië en daarbuiten zijn
gepubliceerd. Ze doet daarnaast
onderzoek naar kinderboeken
en –cultuur en schrijft daarover

Soep van de Haas

artikelen voor onder meer blogs en
tijdschriften. Ook geeft ze lezingen
over dat onderwerp. Zoboli woont
en werkt in Milaan.

MARIACHIARA DI GIORGIO
studeerde aan de kunstacademie
in Rome en Parijs. Tijdens haar
studie werkte ze als striptekenaar en
storyboard-artist voor filmstudio’s en
reclamebureaus. Sinds 2012 is ze actief
als (prenten)boekenillustrator. Haar
werk is onder meer tentoongesteld op
de Kinderboekenbeurs in Bologna (in
2015 en 2016) en op de 58e editie van
de New York Society of Illustrator’s
Exhibition.

•

Op maat gemaakte
posters beschikbaar

•

Een verhaal voor de
hele familie met een
belangrijke boodschap:
groter is niet altijd beter

Meneer de Haas heeft een glanzende vacht en lange oren. Hij stamt af van een
voorname Italiaanse hazenfamilie, Lepron genaamd. Hij heeft een knus hol, veel
kinderen, veel kleinkinderen, héél veel achterkleinkinderen.

Delicate illustraties met
een rijkdom aan details

Bovenal is hij

dol op groente. Meneer de Haas maakt van al die groente de lekkerste

soep van de hele wereld. Geen enkel dier in het bos weet wat het geheim is van zijn
verrukkelijke soep.

•

Soep van de Haas
Giovanna Zoboli
Met tekeningen van
Mariachiara di Giorgio
Prentenboek

Op een dag opent Meneer de Haas een fabriek waar zijn

beroemde soep dag en nacht wordt
bereid, ingeblikt en over de hele wereld verstuurd.
Al snel eet iedereen de heerlijke Lepron-soepen, maar dan

Oktober 2022
36 pag. / 21,7 x 27 cm
5+
NUR 273
ISBN 9789047630173
€ 19,99

beginnen de problemen...
9 789047 630173
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MARK HAAYEMA is schrijver,

•

In samenwerking

Stip stap stipperdiedap
Stipperdediedadiedoedee
Een stip geluk voor onze Muk
Stipperdediedadiedoedee

met het Nederlands
Philharmonisch
Orkest
•

Inclusief playlist met
geluidsfragmenten

•

Een muzikale reis met de
dalmatiërpup Muk
Muk naar de top

Eerste kennismaking
voor jonge kinderen

Haayema vertelt het liefst verhalen
die aanzetten tot verder-denken.
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. Naast nog veel
meer prentenboeken maakte hij
samen met Rutger van den Broek

Stip stap stipperdiedap
Stipperdediedadiedoedee
Een stip geluk voor onze Muk
Stipperdediedadiedoedee

met klassieke muziek
•

acteur en theatermaker. Mark

’t Verrukkelijke kinderbakboek (2019)
en met Hugo Kennis ’t Waanzinnige
kinderkookboek (2020). In 2021
verscheen Word maar beter, een
verzameling gedichtjes die hij
schreef naar aanleiding van zijn
eigen ervaringen met ziek zijn en
beter worden

Op 8 oktober zijn

JOB VAN GELDER is illustrator

de try-outs in

en eigenaar van het ontwerpbureau

het Zonnehuis

Monnikenwerk. Hij illustreerde

(Amsterdam Noord)

prentenboeken, waaronder Mark

voor Rubinstein verschillende
Haayema’s Meneertje Meer en
Bijzondere keus, meneer de reus! Van
Erik van Os en Elle van Lieshout. Hij
werkt daarnaast onder meer voor
de Efteling en diverse uitgeverijen.
In 2021 verscheen zijn debuut als
auteur, Later wil ik klein worden.

LAURY TINNEMANS kan als een
kameleon tekenen in allerlei stijlen.
In zijn werk zit veel dynamiek en
een knipoog naar oude tekenfilms.
Geef hem een vel papier en hij
tekent het vol. (Geef hem geen vel
papier en hij tekent de tafel vol.)

Een muzikaal boek over de kleine dalmatiërpup Muk. Als Muk hoort over de
Luister hier alvast een van de liedjes uit de voorstelling en uit het boek!

bergen, wil hij die wel eens met eigen ogen zien. Samen met zijn vriend de
vlieg gaat hij op avontuur. Op weg naar de top ontmoeten ze allerlei dieren:

nuffige berggeiten en gastvrije bijen, maar
ook een roedel hongerige wolven.

Muk naar de top
Mark Haayema
Met tekeningen van Laury Tinnemans

Muk naar de top verschijnt bij de gelijknamige (school)voorstelling door

en Job van Gelder
Prentenboek

het Nederlands Philharmonisch Orkest, waarin kinderen kennismaken

Oktober 2022

met een orkest en de verschillende instrumenten.

4+

40 pag. / 20,4 x 27,1 cm
NUR 272

8

Muk

Muk krijgt een kleur

Muk ziet ze groeien

Muk Pluche

ISBN 9789047628316

ISBN 9789047628866

ISBN 9789047630081

ISBN 9789047629504

€ 13,99

€ 13,99

€ 13,99

€ 17,99

MUK IN PARADISO (première)
15 oktober 2022 om 11.00 uur!

ISBN 9789047630128
€ 14,99

9 789047 630128
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Kinderen zijn mensen en
daarom zijn mensenrechten
ook kinderrechten

CAI SCHMITZ-WEICHT vond
het als kind enorm frustrerend als
iemand zei: ‘Dat begrijp jij toch
niet’. Ze vermoedde dat volwassenen
sommige dingen gewoon niet goed
konden uitleggen. Of dat het te
vermoeiend voor ze was. Met dit
boek wil ze in ieder geval duidelijk
zijn over dit onderwerp!

De Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens - voor kinderen

KA SCHMITZ tekende op
school al het liefst, ook tijdens
wiskunde, scheikunde en Frans. Als
mensenrechten overtreden worden,
wordt ze woedend. Daarom zet ze
zich al jaren in voor de strijd tegen
onrecht – onder andere door het
maken van illustraties.

Artikel 1.

Alle mensen
zijn waardevol

•

Daarom heeft iedereen gelijke
rechten. En vrijheden. En alle
mensen verdienen respect.

•

In samenwerking met
Amnesty International
Een inclusief en positief
boek dat bijdraagt aan
het gesprek over dit

Dat wordt menswaardigheid
genoemd. Mensen moeten
goed met elkaar omgaan
en elkaar helpen.

actuele onderwerp

In dit boek, dat de auteurs samen met Amnesty International hebben ontwikkeld, zijn
de

dertig artikelen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

geformuleerd op een manier die kinderen kunnen begrijpen. Het boek is doorspekt met
vele voorbeelden: alle mensen zijn gelijk voor de wet, dus dat geldt ook voor een koning
die door de politie wordt aangehouden als hij te hard rijdt.
De Universele Verklaring van de

Omdat alle mensen dezelfde rechten hebben, ongeacht de specifieke omstandigheden
waarin ze leven, zijn in dit boek

veel verschillende mensen ver

Rechten van de Mens - voor kinderen
Cai Schmitz-Weicht
Met tekeningen van Ka Schmitz

tegenwoordigd: meisjes en jongens, vaders en moeders, paren van hetzelfde

Non-fictie

geslacht, oud en jong, zwart en wit, mensen met en zonder beperking, transgenders…

72 pag. / 18,5 x 18,5 cm

Oktober 2022
9+
NUR 210

En kinderen zullen zeker blij zijn te lezen dat ook zij recht hebben op een privéleven met
geheimen of

recht op vrije tijd en rust van school!

ISBN 9789047630180
€ 14,99

9 789047 630180
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ELLE VAN LIESHOUT EN ERIK
VAN OS schrijven samen (en apart)

Een bundel voor een jaar
vol leesplezier

al ruim 25 jaar liedjes, sprookjes,
gedichten, lesmethoden en verhalen
voor kinderboeken. Hun boeken
worden wereldwijd uitgegeven en
met regelmaat geselecteerd voor
de Prentenboeken Top Tien van
de Nationale Voorleesdagen. Voor

Een dik jaar Julia en Ot

hun dichtbundels ontvingen ze een
Vlag en Wimpel van de Griffeljury,
de Kinderboekwinkelprijs en vijf
keer een Sardes/Leespluim, onder
andere voor Haren vol banaan. Hun
boek Heertje en Meneertje (2021) werd
geselecteerd voor de Prentenboek
TopTien 2022.

SANDRA KLAASSEN illustreert
sprookjes, prentenboeken, verhalen
en kinderboeken. Haar stijl is
sprookjesachtig, gevoelig en vrolijk
tegelijk. Met pen en aquarel brengt
zij veelzijdige verhalen tot leven en
laat kinderen wegdromen in een
warme wereld.

•

Het gelijknamige
luisterboek wordt
ingesproken door

bubbeltjes
Met hun nieuwe bellenblaas
zitten ze in bad.
Julia houdt het potje vast
en Ot zegt: ‘Zie je dat?
De bellen die ik blaas
die bubbelen boven het bad.’
‘Dat zie ik, Ot,’ zegt Julia.
‘Maar ik weet nog wat
leukers dan dat:
bellen blazen met mijn billen.
Allemaal bubbeltjes in het bad!’

Dieuwertje Blok
Een dik kleurrijk voorleesboek, vol verhalen over

alledaagse

gebeurtenissen. Julia en Ot presenteren u verhalen over dropjes, oesjes,
snot, versjes met ontploffingsgevaar en liedjes over God. Verhalen over de orenfee,
Pasen zonder haas, over smelten in de zomer en

Klassiek voorleesboek
in een nieuw jasje

een winter zonder

sneeuw. Over Polle, Piet, boeven die bestaan, heksen die niet bestaan en bergen
op vakantie waar je voor moet betalen.

•

Een dik jaar Julia en Ot
Elle van Lieshout en Erik van Os
Met tekeningen van Sandra Klaassen
Voorleesboek

Julia en Ot
staan garant
voor 196 pagina’s
voorleesgenot!

November 2022
196 pag. / 21,4 x 25,8 cm
4+
NUR 281
ISBN 9789047630197
€ 24,99

9 789047 630197
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•

Tentoonstelling ‘Clara
de neushoorn’ in het
Rijksmuseum, Amsterdam,

22 september:
World Rhino Day

van 30 september 2022
t/m 15 januari 2023.
•

Boek past perfect in
het thema van de
Kinderboekenweek 2022:
Gi-ga-groen!

JET BAKELS is antropoloog en
werkt als tentoonstellingsmaker,

Dit is het verhaal van Clara
(1738-1758). Zij was de eerste
neushoorn die in Nederland
te zien was, bijna 300 jaar
geleden.

onderzoeker en publicist. Dieren
staan centraal in haar werk. Ze
vertaalt complexe verhalen naar
aansprekende exposities, boeken
en lezingen voor een breed
publiek. Bakels werkt(e) samen met
onder meer het Teylers Museum,
Artis, het Wereldnatuurfonds en
Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed
Nederland. Ze schreef eerder al twee
Gouden Boekjes over de reuzenpanda’s
uit Ouwehands Dierenpark.

THÉ TJONG-KHING studeerde
aan de Seni Rupa-kunstacademie

Clara’s grote reis

in Bandung en kwam in 1956 naar
Nederland om verder te studeren.
Daar begon hij met strips tekenen
bij Toonder Studio’s. Sinds 1971
werkt Khing fulltime als freelance
illustrator, vooral van kinderboeken.
Hij won meerdere Gouden en Zilveren
Penselen, de Woutertje Pieterseprijs in
2005 en in 2010 de Max Velthuijsprijs
voor zijn gehele oeuvre.

•

Het kinderboek bij
twee tentoonstellingen
in het Rijksmuseum;
‘Clara de neushoorn’ en
‘Onderkruipsels’ (een
geweldige expositie over

Omslag
nog niet
definitief
E E N

R E U Z E

G O U D E N

het belang van insecten in
de kunst en wetenschap)

B O E K J E

Clara’s grote reis

Clara woont in het huis van een belangrijke Nederlandse handelsman in India.

Jet Bakels
Met tekeningen van Thé Tjong-Khing

Hij kreeg Clara als geschenk en zo kwam ze bij de familie wonen. Maar Clara

Reuze Gouden Boekje

werd te groot en op een dag komt kapitein Douwe haar ophalen en gaan ze

32 pag. / 20 x 26 cm

aan boord van een schip, klaar voor een grote reis. Aan boord
leert ze Cordelia de sprinkhaan kennen en samen vervolgen ze het avontuur.
Douwe neemt Clara mee langs de grote steden van Europa: iedereen, ook de

September 2022
4+ jaar
NUR 281
ISBN 9789047633303
€ 12,99

geleerden en koningen, staat versteld. Is dit nu een eenhoorn?

Clara wordt een ster!
Clara afgebeeld in Venetië. Ze is op dit schilderij rond de vier jaar oud en ongeveer 3,60 meter lang en 1,70 meter hoog. Museum Ca' Rezzonico

14

9 789047 633303
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• In samenwerking
met Museum
Panorama Mesdag

Een bijzondere dag op
een heel bijzonder strand

Lekker puzzelen, kleuren en
tekenen met Aap & Mol

Aap & Mol op het toverstrand

Het doeboek van Aap & Mol

• Een speelse
kennismaking voor
kinderen met het
wereldberoemde
panorama

GITTE SPEE is geboren op het
eiland Java in Indonesië. Toen ze elf
was verhuisde ze naar Nederland,
naar Scheveningen. Ze studeerde
onder meer aan de Gerrit Rietveld
Academie, St. Martins School of
Art en het Royal College of Art in

• Postercampagne en
promotiemateriaal
beschikbaar

Londen. Eerst tekende ze vooral
voor andere schrijvers, maar na
een poos is ze zelf gaan schrijven.
Haar boeken verschenen ook in het
buitenland, waaronder in Zweden,
Frankrijk, Duitsland, Amerika,
Japan en Korea. Ze werkt vanuit
haar atelier in Laren, met uitzicht
op eekhoorntjes en egels.

Aap & Mol op het toverstrand
Gitte Spee
Luxe Gouden Boekje
Oktober 2022
32 pag. / 17 x 19,5 cm
3+
NUR 272
ISBN 9789047633310
€ 8,99

9 789047 633310

Monkey and Mole at the Magical Beach
ISBN 9789047633372
€ 8,99

Een grote witte meeuw heeft Aap en Mol meegenomen naar een strand waar

Aap en Mol zijn de beste vrienden, en ze hebben nu ook hun eigen doeboek! Dit lekkere

het nooit regent: een toverstrand! Er is van alles te zien: er liggen boten op het

dikke doeboek zit boordevol activiteiten met Aap en Mol.

strand, de vissers halen de vangst van die dag binnen en het leger oefent met

zoek de verschillen, kleurplaten, tekenopdrachten, puzzels en

hun paarden. Aap en Mol gaan kijken bij een dame die zit te schilderen aan de

een memoryspel.

kustlijn. Maar dan gaat

Met doolhoven,

een windvlaag er met haar parasol

vandoor! Om die weer te pakken te krijgen, moeten Aap en Mol het hele
strand over.

Het doeboek van Aap & Mol
Gitte Spee
Doeboek

9 789047 633372

Oktober 2022
40 pag. / 21 x 29,7 cm
3+
NUR 218

Affe und Maulwurf am Zauberstrand

ISBN 9789047633327

ISBN 9789047633389

€ 8,99

€ 8,99

9 789047 633389

16

Aap & Mol gaan met de trein

Aap & Mol in het paleis

Aap & Mol in Museum Panorama Mesdag

ISBN 9789047630012

ISBN 9789047621065

ISBN 9789047628576

€ 8,99

€ 7,99

€ 8,99

9 789047 633327
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• Met 5 topillustratoren: Charlotte
Dematons, Daan Remmerts de Vries,
Thé Tjong-Khing, Sanne te Loo en
Jan Jutte!

De mooiste verhalen van
Sjoerd Kuyper nu verkrijgbaar
als Gouden Voorleesboek

• Sjoerd Kuyper viert dit jaar zijn
70ste verjaardag!

SJOERD KUYPER schreef meer
dan vijftig kinderboeken. Hij
ontving een Gouden Griffel en zeven
Zilveren Griffels, schreef in 2000
het kinderboekenweekgeschenk
Eiber! en kreeg in 2020 de Zilveren
Griffel voor de jeugdroman
Bizar. In 2012 ontving hij de Theo
Thĳssenprĳs (de P.C. Hooftprĳs

Op reis met het Gouden Boek van
Sjoerd Kuyper

OP REIS MET HET GOUDEN BOEK VAN SJOERD KUYPER

Op reis met het Gouden
Boek van Sjoerd Kuyper
De eerste Gouden Boekjes zijn door twee
vooraanstaande Nederlandse auteurs voor kinderen
bewerkt. Han G. Hoekstra selecteerde de verhaaltjes
en hij en Annie M.G. Schmidt vertaalden ze en
bewerkten ze tot Nederlandse verhalen. De uitgever
liet hun daarin veel vrijheid.
Annie M.G. Schmidt heeft 28 verhalen op haar naam
staan. In dit boek zijn 5 klassieke Gouden Boekjes
opgenomen waarin uiterst ondeugende en eigenwijze
hoofdpersonen het voor het zeggen hebben… Van wie
zouden ze dat toch hebben?

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

voor jeugdliteratuur) voor zĳn
gehele oeuvre.

OP REIS MET
HET GOUDEN BOEK

Kruip lekker weg in je

SJOERD
KUYPER

voeren door de verhalen

van

luie stoel en laat je mee
van Sjoerd Kuyper:

SJAANTJE DOET ALSOF • HET ROBOTJE VAN
SCHIPHOL • WELKOM THUIS, LEEUW! • HETT BOEK
K
VAN DE STERREN • KOM UIT DIE BOOM!
M!

ISBN 9789047628514

Dit boek zit vol

met reislust en avonturen in verre

oorden. In Suriname vind je Amani, die een ondeugende gekko achternazit.
De leeuw wil gaan trouwen en gaat daarom op reis, en Sjaantje maakt samen met
opa een reis in haar fantasie.

•

Kom uit de boom!

•

Het boek van de sterren

•

Sjaantje doet alsof

•

Het robotje van Schiphol

•

Welkom thuis, leeuw!

Op reis met het Gouden Boek van
Sjoerd Kuyper
Sjoerd Kuyper
Met tekeningen van diverse illustratoren
Gouden Voorleesboek
November 2022
Ca. 128 pag. / 19,3 x 25,2 cm

Met het robotje van Schiphol zit je natuurlijk gelijk in de

vakantiesfeer!

Elfie en haar opa reizen vooral door hun geheugen als het boek dat opa altijd

3+
NUR 272
ISBN 9789047633334
€ 17,50

voorleest opeens zoek blijkt te zijn.
9 789047 633334
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Airplanes
OLE RISOM was een van de meest
invloedrijke kinderboekenuitgevers

Dit is misschien wel het
aller- aller- allerschattigste
Gouden Boekje ooit

MICHAEL JOOSTEN is auteur
van kinderboeken en redacteur.
Hij woont in New York met zijn
chihuahua Olive. Hij schreef
meerdere kinderboeken, waaronder
een aantal prentenboeken over
homorechten.

Een Gouden
Boekje voor hoogvliegers!

By Michael Joosten
Illustrated by Paul Boston

PAUL BOSTON volgde een
illustratieopleiding aan de
universiteit van Brighton. Hij

The editors would like to thank John Little, Assistant Curator
and Research Team Leader, the Museum of Flight, for his assistance
in the preparation of this book.

Mijn Gouden Boekje over vliegtuigen

van de VS. Hij was onderdirecteur en
artdirector van de Gouden Boekjes
van 1952 tot 1972 en vervolgens
onderdirecteur en uitgever van de
het jeugdfonds van Random House
van 1972 tot 1990. In al die jaren
werkte hij nauw samen met zijn
goede vriend Richard Scarry.

RICHARD SCARRY is een van de

Ik ben een konijn

populairste auteurs en illustratoren
van kinderboeken OOIT! Generaties

A GOLDEN BOOK • NEW YORK

haalt zijn inspiratie uit vintage
kinderboeken, antieke kaarten,
17e-eeuwse gravures en Japanse
prenten. Hij is een veelgevraagd
kunstenaar en werkt behalve als

MIJN G

illustrator ook voor reclamebureaus.

Text copyright © 2019 by Penguin Random House LLC
Cover art and interior illustrations copyright © 2019 by Paul Boston
All rights reserved. Published in the United States by Golden Books, an imprint of Random
House Children’s Books, a division of Penguin Random House LLC, 1745 Broadway, New
York, NY 10019. Golden Books, A Golden Book, A Little Golden Book, the G colophon, and the
distinctive gold spine are registered trademarks of Penguin Random House LLC.
rhcbooks.com
Educators
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B Oand
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E R of teaching tools, visit us at
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Library of Congress Control Number: 2018956095
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kinderen van over de hele wereld
zijn opgegroeid met hun neus
in zijn boeken, die stuk voor
stuk gevuld zijn met alle details
uit hun dagelijkse leven. Geen
enkele illustrator heeft ooit zoveel
oog gehad voor de woorden en
concepten van de vroege kindertijd.
(Telkens wanneer iemand hem

NLLG_9780525581826_xp_all_r1.indd 1

vroeg hoe oud hij was, stak Scarry

3/28/19 1:43 PM

een hand in de lucht en antwoordde
al lachend: ‘Vijf!’)

• Een geweldig boek
voor alle piloten
in de dop
• Het vijfde deel
in de gouden
non-fictie serie

Mijn Gouden Boekje over vliegtuigen
Michael Joosten
Met tekeningen van Paul Boston
Luxe Gouden Boekje
November 2022
32 pag. / 17 x 19,5cm
3+
NUR 281
ISBN 9789047633341
€ 8,99

•

Klassiek Gouden Boekje

•

Met extra illustraties
van Huck Scarry

Bijna alle kinderen vinden ze fascinerend: vliegtuigen! Dit boek staat

In het voorjaar ruikt Nicolaas graag aan bloemetjes, in de zomer kijkt

boordevol waanzinnige weetjes en fantastische

hij naar de kikkers in de vijver. In de herfst bestudeert hij de

One of the most famous moments in aviation
verhalen over de pioniers van de luchtvaart
(detook
gebroeders
Wright,
Charles
history
place in 1927.
Charles
Lindbergh set
out to become the first pilot to fly solo, nonstop,
Lindberg, Bessie Coleman, Amelia Earhart)
across the Atlantic Ocean. He had even decided
to fly without a radio or a parachute so his plane
en toestellen (de Concorde, de B-2, de would weigh less and his fuel would last longer.

dieren die zich klaar maken voor de winter, en in de winter

Ik ben een konijn

kijkt hij naar de vallende sneeuwvlokken.Dit kleurrijke

Ole Risom

Gouden Boekje van de hand van de grote Richard Scarry

Gouden Boekje
Oktober 2022

ode aan
de dromers en de
doeners van de gouden

neemt kinderen mee door het jaar
heen. Richards zoon Huck Scarry maakte er recent extra
tekeningen bij. Niet van zijn vaders hand te onderscheiden.

NUR 272

eeuw van de luchtvaart.

Het oorspronkelijke boekje komt uit 1963 en is in

Boeing 747). Mijn Gouden Boekje over
vliegtuigen is een

Met tekeningen van Richard Scarry

24 pag. / 17 x 19,5 cm
3+
ISBN 9789047630098
€ 7,99

Amerika al jarenlang een hit.

9 789047 633341

9 789047 630098

20

21
Many people thought he was foolish to attempt

DIDI BOK is scenarioschrijver,
producer, kort verhaalschrijver,

Het dapperste olifantje
van Nederland beleeft
een muzikaal avontuur

En nu zie ik jou en het bewijs is daar
Ook al hebben we niet hetzelfde haar

kinderboekenschrijver en de
moeder van de Ollimania-familie.

HEIN MEVI is designer, illustrator
en regisseur van verschillende
internationale commercials.
Zijn werk staat bekend om zijn
onorthodoxe visuele humor en
fantasie. Bok en Mevi wonnen
samen diverse onderscheidingen

Olli begint een orkest

en internationale prijzen voor hun
creatieve werk, commercials en

Muziek is het gebaar

korte films en hun eigen merken
zoals John’s Phone, Water From

We spelen dezelfde melodie

The Supermarket en Ollimania.

•

18 september grootse
boekpresentatie in

Geschreven door Didi Bok
Geïllustreerd door Hein Mevi

Op een dag besluit Olli zijn droom waar te maken om straatmuzikant te
worden in de grote stad. Onderweg ontmoet hij andere muzikanten die zich
aansluiten bij Olli. Ook al kunnen ze elkaar niet verstaan, muziek maakt
geen onderscheid en met vliegende swingende muzieknoten lopen ze
spelend de stad binnen. De stad gonst van plezier tot dat de stadsduiven het

OLLI BEGINT EEN ORKEST

Gouden Boekje

De Doelen!
•

Mede dankzij onder
steuning vanuit
Stichting Droom en Daad

•

Kijk voor alle activiteiten
op ollibeginteenorkest.nl

verbieden, zij beheren en domineren de pleinen en straten….

•

muziekonderwijs voor

ISBN 9789047629450

E E N

•• DEF OMSLAG GOUDEN OLLI BOEKJE.indd 1

Initiatief om

L U X E

G O U D E N

kinderen te stimuleren

B O E K J E

Olli droomt ervan om straatmuzikant te worden in de grote stad.

Met zijn

6/16/22 10:11 AM

trompetje gaat hij op weg. Onderweg ontmoet hij allemaal andere
muzikanten die zich bij hem aansluiten. De stad gonst van het plezier, tot de stadsduiven

Olli begint een orkest

hun muziek verbieden. Zij hebben de pleinen en straten in handen…

Met tekeningen van Hein Mevi

Didi Bok
Luxe Gouden Boekje

De Ollimania-karakters bestaan uit eenvoudige ronde vormen. Maar het is meer dan alleen

September 2022
Ca. 44 pag. / 17 x 19,5 cm

het ‘eenvoudige, grafisch ontwerp’ wat Ollimania tot een succes maakt. Hun kinderlijke

3+

maniertjes en gedurfde dwaasheid en humor spreekt alle leeftijden en culturen aan.

ISBN 9789047633358

NUR 281
€ 9,99

Olli begint een orkest is tot stand gekomen ism het

Rotterdams Hellendaal

Muziekinstituut. Hellendaal heeft als missie kinderen kennis te laten maken
22

met de oneindige mogelijkheden van muziek.

9 789047 633358

23

Sinds 15 juni 2022 te zien
in de bioscoop!
Lightyear. Het verhaal van de film

• Dé blockbuster
van deze zomer
• Bewerkt door
Natasha Yim

Lightyear. Een Gouden Verhaal

Dit sci-fi actieavontuur
vertelt het achtergrond

• Met illustraties
van Lisa Vannini

verhaal van Buzz Light
year, de ruimteheld die als
inspiratie diende voor de
bekende speelgoedfiguur

Disney’s Lightyear
Gouden Verhaal

uit de Toy Story-reeks.

September 2022
24 pag. / 17x 19,5 cm

In de film zien we hoe

3+
NUR 281

de jonge testpiloot Buzz

ISBN 9789047630166

Lightyear uitgroeit tot

€ 9,99

de Space Ranger die we
9 789047 630166

allemaal kennen.

Disney’s Lightyear. Het verhaal
van de film
Bewerking: Meredith Rusu
Hardcover
September 2022
Ca. 156 pag. / 12,5 x 17,8 cm

En voor de oudere kinderen een lekker dik leesboek gebaseerd op het

van het verhaal in 24 pagina’s, met kleurrijke illustraties. Voor kinderen

verhaal van de film. Met achterin een uitgebreide beschrijving van de

vanaf ongeveer drie jaar.

8 belangrijkste hoofdpersonen uit de film en het gelijknamige boek.

8+
NUR 282
ISBN 9789047630159
€ 14,99

9 789047 630159
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© Disney/Pixar

Het verhaal van de film met een gouden ruggetje! De prentenboek-versie
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Van Gogh Museum,

Gustav Klimt

Uitgegeven door het

Gustav Klimt en Henri Matisse (details)

•

Dit boek biedt het eerste
overzicht van Klimt in de
context van de vele kunstenaars
die hem inspireerden

Museum Belvedere en
Tentoonstelling in het
7 oktober 2022 t/m 8

Nooit eerder was
er in Nederland
zo’n groots opgezet

Klimt
Vincent van Gogh

januari 2023

Klimt geïnspireerd door Van Gogh, Rodin,
Matisse

Gustav Klimt

Van Gogh Museum

Gustav Klimt en Vincent van Gogh (details)

overzicht van het
werk van Klimt
te bewonderen

geïnspireerd door
Van Gogh, Rodin,
Matisse

met iconische
topstukken van over
de hele wereld.

Gustav Klimt

Lourens Alma Tadema

Gustav Klimt en Claude Monet (details)

Met werk van de volgende kunstenaars

Rond 1900 was

Paul Cézanne
Akseli Gallen-Kallela
Fernand Khnopff
Margaret MacDonald-Mackintosh

moderne Europese kunst alomtegenwoordig in

Wenen – in de Wiener Secession, in galerieën, kunsttijdschriften en privécollecties.

Ferdinand Hodler

vernieuwingen, liet zijn werk erdoor beïnvloeden
en verbloemde zijn artistieke bronnen niet.

Klimt stond open voor
Claude Monet

•

Henri Matisse

Uitgeverij Tijdsbeeld

Edouard Manet
George Minne
Edvard Munch
Auguste Rodin
Jan Toorop
Henri de Toulouse-Lautrec
Kees van Dongen
James Abbott MacNeill Whistler e.a.

Van Gogh, Rodin, Matisse
Markus Fellinger, Edwin Becker,
Lisa Smit, Renske Suijver (red.),
Stephanie Auer en
Marian Bisanz-Prakken
Kunstboek (hardcover)

Henri Matisse
Claude Monet

Klimt geïnspireerd door

De Weense kunstenaar Gustav Klimt (1862-1918) is wereldberoemd om zijn gouden
ornamenten, zijn vloeiende kleuren en zijn sensuele vrouwenportretten. Maar waar
haalde hij zijn inspiratie vandaan? Hoe goed kende hij Vincent van Gogh? Heeft hij

De ontmoeting tussen zijn werken en die van de kunstenaars met wie hij wordt
geassocieerd onthult belangrijke en vaak

verrassende parallellen.

Oktober 2022
240 pag / 29,8 x 23 cm
NUR 644
ISBN 9789490880385
€ 39,90

ooit een schilderij van Henri Matisse gezien? Deze catalogus biedt de unieke kans
om het werk van Klimt te midden van zijn talrijke inspiratiebronnen te zien.

9 789490 880385
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MENNO METSELAAR is sinds
1990 werkzaam voor het Anne
Frank Huis. Op dit moment is
hij projectleider in de afdeling
Collecties en Presentaties. In de loop
der jaren heeft hij voor verschillende
doelgroepen geschreven over
Anne Frank, haar dagboek en

Een werk- en doeboek,
nu ook in het Engels

De Grote Van Gogh Atlas voor
kinderen, nu ook in het Engels

The World of Anne Frank Activity Book

The Vincent van Gogh Atlas – junior edition

het Achterhuis, bijgedragen aan
de ontwikkeling van (reizende)
tentoonstellingen, educatieve
materialen en websites en recentelijk
nog aan het ‘Videodagboek van

• Voor zowel de
Nederlandse als
Engelse editie geldt
tot 31 december 2022
een introductieprijs van
€ 19,99 (daarna geldt
een winkelverkoopprijs
van € 24,99)
• Een boek vol nieuwe
illustraties van Geert
Gratama, foto’s, kaarten
en natuurlijk het werk
van Van Gogh

Anne Frank’. Hij is (mede)auteur
van o.a. Het verhaal van Anne Frank
(samen met Ruud van der Rol, 2004),
Denken, dromen, schrijven (2016) en
Alles over Anne (samen met Piet van
Ledden, 2017).

EMANUEL WIEMANS is

• Speels en toegankelijk
geschreven door
Nienke Denekamp
en René van Blerk

illustrator, animator en storyboardartist. Na zijn afstuderen aan de
HKU kunstacademie in Utrecht
begon Emanuel als illustrator te
werken. Na een klein intermezzo
waarin hij het vak van Vesparestaurateur leerde, werkt hij nu al
meer dan vijftien jaar zelfstandig.
Hij werkt voornamelijk digitaal en

Kindereditie
van De Grote
Van Gogh Atlas
(zie p. 31)

zijn stijl is het beste te omschrijven
als vintage en toch eigentijds. Hij
schreef en tekende voor Rubinstein
al diverse Gouden Boekjes,

• Boekpresentatie in het
Van Gogh Museum op
21 september 2022

waaronder Sammie is zoek en Het
mooiste geluid ter wereld.

Anne Frank werd geboren in Duitsland. Als ze vier jaar oud is besluiten
haar ouders naar Amsterdam te gaan,

The World of Anne Frank Activity Book
Menno Metselaar

een nieuw land met

Jij kent vast wel een paar werken van de beroemdste schilder van Nederland, Vincent
van Gogh.

Hij reisde door heel Europa, met de boot en vooral met

een nieuwe taal. Anne zal zich in haar leven nog veel vaker

de trein. Hij hield contact met zijn familie door heel veel brieven te schrijven. In

moeten aanpassen omdat de wereld om haar heen in rap tempo verandert.

deze atlas volgen we Vincent langs alle plekken waar hij woonde. De atlas laat zien

In dit boek lees je over de verschillende periodes in haar leven.

hoe Vincent als kunstenaar de wereld om hem heen als onderwerp voor honderden

Zo leren we Anne steeds beter kennen.

tekeningen en schilderijen gebruikte. Reis mee met Vincent op zijn tocht door Europa,

September 2022
48 pag. / 21 x 29,7 cm

Atlas
September 2022
160 pag. / 19,5 x 25cm
9+

9+

NUR 217

NUR 218

ISBN 9789047630135

ISBN 9789047630142

€ 19,99

€ 7,99

9 789047 630142

De wereld van Anne Frank Lees- en doeboek
ISBN 9789047630074
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Nienke Denekamp en René van Blerk
Vertaling: Laura Watkinson

de kunstenaar werd die hij zo
graag wilde zijn.

Lees – en doeboek

edition
Met tekeningen van Geert Gratama

langs alle plaatsen waar hij woonde… en waar hij

Met tekeningen van Emanuel Wiemans

The Vincent van Gogh Atlas – Junior

€ 7,99

De Grote Vincent van Gogh Atlas – junioreditie
ISBN 9789047629917
€ 19,99

9 789047 630135
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Fernand Léger in het
Kröller-Müller Museum
Fernand Léger en de daken van Parijs

Verschijnt
in november
2022!
DE GRoTe CHAGALl ATLaS

• De auteur van
het boek, Sjraar
van Heugten is
onafhankelijk
kunsthistoricus en
voormalig Hoofd
Collecties van het Van
Gogh Museum

Ga op reis met de kunsthistorische
atlassen van Rubinstein

• Tentoonstelling
Kröller-Müller
Museum,
19 november 2022 2 april 2023
• Uitgever:
TIJDSBEELD in
samenwerking met
de Triton Collection
Foundation en
het Kröller-Müller
Museum

9 789047 625889

De grote Chagall Atlas

De grote Bach atlas

ISBN 9789047629184 | € 27,99

ISBN 9789047627333 | € 27,99

In de jaren 1909 tot 1914 ontwikkelde Fernand Léger zich tot een vooraanstaand
kubist. Een belangrijke rol in die ontwikkeling speelde een serie schilderijen die
hij in 1911-1912 maakte, de zogenaamde Fumées sur les toits (Rook boven de daken).
Hij schilderde het uitzicht vanuit zijn atelier in Parijs, waar hij uitkeek over daken

De combinatie van de zachte
vormen van de rookwolken en de harde en hoekige
massa’s van de architectuur greep hij aan om zich een weg te

met daarboven rookpluimen.
Fernand Léger en de daken Van Parijs
Sjraar van Heugten
Kunstboek (hardcover)
November 2022

banen naar een meer abstracte, radicale kunstvorm.

144 pag / 30 x 23 cm
NUR 644
ISBN 9789490880378
€ 30,00

9 789490 880378
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Enige jaren geleden werd in de Triton Collection Foundation een nog onbekend
schilderij ontdekt uit de reeks Fumées sur les toits, op

de achterzijde van

een ander doek van Léger. De ontdekking van dit werk vormt

de aanleiding voor deze publicatie, waarin ook aandacht wordt besteed aan de
invloeden die Léger onderging van onder meer Cézanne, Picasso en Braque.

De grote Van Gogh atlas

De grote Gauguin atlas

ISBN 9789047617983 | € 25,99

ISBN 9789047625889 | € 25,99
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Onze Wint

Kerstverhalen voor iedereen

Gouden Boekjes

De familie Claus

Vrolijk Kerstmis met een Gouden Randje

In de winkel van opa ontdekt Jules een magische

Prachtig feelgood kerstboek vol rijmen en kerst

sneeuwbol die zijn wereld voorgoed door elkaar zal

verhalen, geschreven en getekend door niemand

schudden. Vrolijk leesboek, gebaseerd op de gelijk-

minder dan Richard Scarry!

namige film. Elk najaar een kijkcijferhit op Netflix!

ISBN 9789047627418 | € 19,99

ISBN 9789463832458 | € 13,50

Het Kerstfeest der Dieren

Mika, het beertje dat niet slapen wilde

Een sprankelend kerstsprookje met illustraties van

Buitengewoon mooi getekend verhaal over winter-

Raoul Deleo – Winnaar van de Woutertje Pieterse

slaap en het noorderlicht. Geschreven en getekend

Prijs! De geestige tekst is van Nienke Denekamp.

door de alom geprezen striptekenaar Erik Kriek!

ISBN 9789047612100 | € 8,99

ISBN 9789047622086 | € 7,99

De Sneeuwman van
Raymond Briggs

Het verhaal van De Sneeuwman

De Sneeuwman

Britse topauteur Michael Morpurgo boog zich

Het hartverwarmende prentenboek over de vriend-

over het verhaal en transformeerde het prentenboek

schap tussen een jongetje en zijn sneeuwman mag

in een 160 pagina’s tellend leesboek voor oudere

zich na bijna 45 jaar oprecht een klassieker noemen!

kinderen. En dat is hem bijzonder goed gelukt!

ISBN 9789054448327 | € 13,99

ISBN 9789047626145 | € 14,99

Het verhaal van Sinterklaas

Een Gouden kerst met Donald Duck en zijn vrienden

Inmiddels een zeer geliefd, en (h)eerlijk verhaal

Elk jaar is dit lekker dikke kerstboek weer een hit!

over de herkomst van onze grootste kindervriend!
Geschreven door Sjoerd Kuyper, met tekeningen
van Emanuel Wiemans.

ISBN 9789047620471 | € 12,50

Sneeuwman inpakpapier
De laatste rollen Sneeuwman inpakpapier!
Wees er snel bij want op = op!
ISBN 9789047629023 | € 69,99

ISBN 9789047626657 | € 8,99
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€ 10,-

Geldig van 1 oktober t/m 31 december 2022

Onderstaande boeken nu
extra aantrekkelijk geprijsd.

NORMAAL € 25,99

€ 10,NORMAAL € 13,99

Het Weihnachtsoratorium en het Magnificat
ISBN 9789047620235

€ 10,-

€ 10,-

Kerstmis en andere verhalen

NORMAAL € 15,99

ISBN 9789047615286

NORMAAL € 13,99

De Sneeuwman en de sneeuwhond

De ijsmuts van Prins Karel

€ 20,-

ISBN 9789047620976

ISBN 9789047615163

NORMAAL € 35,99

€ 10,NORMAAL € 20,99

Het Sneeuwman bewaarblik
De IJsmuts van Prins Karel met muts
ISBN 9789047622178

ISBN 9789047621973
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