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&
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Jonas en de visjes
van Kees Poon
foto: Marijn Olislagers

Harm de Jonge werkte na zijn
middelbareschooltijd aanvankelijk
als onderwijzer. Daarna studeerde
hij Nederlands in Amsterdam en
Groningen. Na zijn studie ging hij
weer het onderwijs in, nu als vakdocent aan de lerarenopleiding. In
1989 publiceerde hij zijn eerste
boek. Inmiddels heeft hij meer dan
twintig titels op zijn naam, voor
verschillende van zijn boeken werd
hij onderscheiden. Zo ontving hij
voor Josja Pruis (2007) de Woutertje
Pieterse Prijs en voor Vuurbom in
2012 een Zilveren Griffel.

Martijn van der Linden volgde de
Willem de Kooning Academie in
Rotterdam en haalde al tijdens zijn
studie zijn eerste opdrachten binnen. Naast boekomslagen maakte
hij met zijn vriendin, schrijfster
Maranke Rinck, diverse prentenboeken. Ook verzorgde hij de illustraties voor het met een Gouden
Griffel (2012) bekroonde Winterdieren van Bibi Dumon Tak.

Jonas zit voor het raam en kijkt naar buiten.
Hij verveelt zich. Er gebeurt niks bijzonders
op de gracht. Nergens een auto die in het
water rijdt, geen bootje dat zinkt. Zelfs geen
oud vrouwtje dat struikelt en gered moet
worden. Op het dak aan de overkant doen
twee meeuwen een dutje. Boven alle huizen
is de lucht grijs.
Als er niks gebeurt, denkt Jonas, dan moet ik
zelf maar verzinnen dat er iets gebeurt.
Hij zet zijn zonnebril op en plotseling lijkt
de wereld er heel anders uit te zien. Er drijft
een oranje laarsje van de koningin door de
gracht. En ietsje verderop een krant zo groot
als een vloerkleed, met daarop de koningin
zelf!

Jonas en de visjes
van Kees Poon
EAN 978 90 8967 135 6

Een fantastisch verhaal over een jongetje
en de kracht van zijn verbeelding,
geschreven door Zilveren Griffel-winnaar
Harm de Jonge

€ 14,95
96 bladzijden
NUR 280
Gebonden
Formaat 18 x 21,5 cm
Beschikbaar voor de boekhandel:
Posters
/ Boekenleggers
ISBN 978-90-8967-135-6
Brilletje van Jonas

daan remmerts de vries

daan remmerts de vries

Blote beer

Daan Remmerts de Vries volgde de
opleiding Tekenen en Handvaardigheid
aan d’Witte Lelie in Amsterdam. In 1990
kwam zijn eerste kinderboek uit: Zippy en
Slos.

Zijn werk is veelvuldig bekroond:
1997 Vlag en Wimpel (penseeljury) voor
Mijn tuin, mijn tuin
2000 Vlag en Wimpel (griffeljury) voor
Willis, het doet er niet toe hoe
2003 Gouden Griffel voor Godje
2005 Zilveren Griffel voor De Noordenwindheks
2009 Vlag en Wimpel (griffeljury) voor
Bernie King en de magische cirkels
2010 Gouden Griffel voor Voordat jij er
was
2011 Zilveren Griffel voor Meneer
Kandinsky was een schilder

Het is een mooie dag en Lotje en haar Beer
komen bij een meer. Beer is dan heel verbaasd;
want Lotje, die zin heeft om te zwemmen,
doet haar kleren uit!
Gelukkig hebben beren een rits in hun vacht.
En dus kunnen ze samen het water in.
Maar dan, als ze weer op de oever stappen, is
opeens het haar van Beer verdwenen; daar
loopt Beer in z’n blootje!
En ... dat blijft niet onopgemerkt ...

Hoogland & Van Klaveren

Blote beer in een nieuwe jas!
Blote beer
‘Blote beer’ is een heruitgave van het haast klassieke prentenboek
dat in 1998 voor het eerst verscheen. Speciaal voor deze druk
bewerkte de auteur de (oorspronkelijk weggelaten) tekst. En feitelijk
toont dit hilarische boek-voor-alle-leeftijden zich nu dan ook op
een volkomen nieuwe manier aan de lezer.

EAN 978 90 8967 132 5
€ 13,50
28 bladzijden
NUR 280
Gebonden
Formaat 21,5 x 28,5 cm
Beschikbaar voor de boekhandel:
Posters

ISBN 978-90-8967-132-5

Boekenleggers

stian hole

stian hole

Garmanns straat

Stian Hole woont met zijn vrouw
en drie kinderen in Oslo. Voor
zijn boeken over Garmann ontving hij de prestigieuze Brage
Prize (2006 en 2010), de Kinderboekenprijs van het Noorse Ministerie van Cultuur (2007), de
Bologna Ragazzi Award (2007) en
de Deutsche Jugendliteraturpreis
(2010).

Het eerste boek over Garmann, Garmanns zomer, won
tal van internationale prijzen én de harten van lezers
over de hele wereld.
Inmiddels gaat Garmann naar school. Aangespoord
door een dominant jongetje uit zijn klas steekt
Garmann een lucifer aan waardoor de tuin van een
vreemde oude buurman vlam vat. Dit ongelukkige
voorval leidt tot een onverwachte vriendschap. De
oude man transformeert van een griezelige zonderling
in een innemende en eigenzinnige opa-figuur.
Met zijn suggestieve, licht-filosofische vertelstijl en
onvergelijkbaar originele manier van illustreren maakte Stian Hole een prachtig nieuw Garmann-avontuur.

Garmanns straat
De pers over Garmanns zomer:
Vraag uw boekhandel naar dit geheime prachtboek. Niemand zal
er spijt van krijgen.
Het Parool

EAN 978 90 8967 134 9
€ 14,50
44 bladzijden
NUR 280
Gebonden
Formaat 21 x 27,5 cm
Beschikbaar oor de boekhandel:
Posters

ISBN 978-90-8967-134-9

Ansichtkaarten

philip waechter

philip waechter

Thomas kan vliegen
Sommige kinderen zijn een beetje anders dan
anderen. Thomas is zo’n kind.

Philip Waechter (1968) werd geboren in Frankfurt en studeerde
Vormgeving & Communicatie in
Mainz, met als specialisatie Illustratie. Sinds 1996 werkt hij als
zelfstandig graficus en illustreerde
al talrijke kinderboeken.
Thomas kan vliegen is zijn eerste
boek bij Uitgeverij Hoogland &
Van Klaveren.

Het is herfstvakantie. Thomas gaat met zijn
ouders een weekje naar de zon. Zijn ouders
stappen in het vliegtuig, maar Thomas
besluit zélf te vliegen. En dat is niet zo
vreemd, want Thomas kan namelijk vliegen.
Hij voegt zich bij 83 vogels, die onderweg zijn
naar Afrika. Onderweg merkt hij dat de jaarlijkse trek voor de vogels niet zonder gevaar
is. Wanneer een van zijn reisgenootjes door de vogelverzamelaar meneer Mortel wordt
gevangen en in een kooitje gezet, bedenkt Thomas een plan om het beestje te bevrijden.

Een verbazingwekkend avontuur
geschreven en getekend door
Duitse topillustrator Philip Waechter

Thomas kan vliegen
EAN 978 90 8967 133 2
€ 13,50
32 bladzijden
NUR 280
Gebonden
Formaat 24,5 x 23,5 cm
Beschikbaar voor de boekhandel:
Posters

ISBN 978-90-8967-133-2

andy stanton
&
david tazzyman

andy stanton

Wat eten we vandaag,
meneer Gum?
Ola de bola, Meneer Gum is terug! En wat voert hij dit
keer in zijn schild? Verschrikkelijke dingen, mijn beste
vrienden, echt ver-schrik-ke-lij-ke dingen.
Het blijkt dat hij iets nieuws heeft bedacht: een lekkernij
bestaande uit ranzige kebab waar de grijze saus van
afdruipt. En hij kan er maar geen genoeg van krijgen. Hij
wil meer! Meer! Nóg minder! Ik bedoel nóg meer! Maar
niet iedereen zit te wachten op meneer Gums eetfeestjes
en al snel maakt het toch zo vredige plaatsje BraaxselBinnen zich op voor een heuse opstand.
Kunnen Polly en haar vrienden voorkomen dat het stadje in tweeën splijt? Kan de honger van meneer Gum worden gestild? Dit allemaal en nog veel meer zal worden
onthuld in alweer het zesde Meneer Gum-boek:

Andy Stanton woont en werkt in
Noord-Londen. Hij heeft vele interesses maar het meest houdt hij
van tekenfilms kijken, boeken en
muziek. Zijn lievelingsuitdrukking is ‘Kijk niet zo naar me, vis!’

david tazzyman

pas verschenen

Wat eten we vandaag, meneer Gum?

Wat eten we vandaag,
meneer Gum?
EAN 978 90 8967 136 3

David Tazzyman woont en werkt
in Zuid-Londen. Hij houdt van
voetbal, cricket, koekjes, muziek
en tekenen. Hij houdt niet van
bleekselderij.

Met een peperkoekenman die door Londen rijdt! Met een
irritant klein aapje dat iedereen tot waanzin drijft! Met
Vrijdag O’Livier die een dutje doet in een heg! Jawel, het
staat allemaal geschreven, vrienden, zwart op wit! Behalve de
kaft dan, die is in kleur. En die krijg je er gratis bij.

€ 13,75
242 bladzijden
NUR 280
Gebonden
Formaat 14 x 19 cm
Beschikbaar voor de boekhandel:
Posters

ISBN 978-90-8967-136-3

Braaxselse Bode

claudia lagermann

claudia lagermann
&
hanneke siemensma

Snip wil vliegen!
Claudia Lagermann volgde de Pabo
en de School voor Journalistiek. Ze
werkte onder meer als redacteur
voor Kidsweek. Sinds 2010 is ze
freelance tekstschrijver en redacteur. Dit is haar eerste kinderboek.

hanneke siemensma

Snip is een vogel. Gewoon, met een snavel, twee
pootjes en twee vleugeltjes. Nou ja, helemaal
gewoon is Snip nu ook weer niet: Snip durft niet
te vliegen. Dus als zijn familie in de herfst naar
het warme zuiden gaat, blijft Snip alleen achter.
Maar hij mag dan een klein hartje hebben, het is
wel een hartje van goud! Wanneer de dieren in
het bos hulp nodig hebben, is Snip altijd in de
buurt. En uiteindelijk overwint Snip natuurlijk
zijn grootste angst ...

Een vertederend verhaal met
prachtige kleurenillustraties
Hanneke Siemensma studeerde
Nederlandse letterkunde aan de
Universiteit van Amsterdam. Daarna volgde zij een opleiding Autonome Beeldende Kunst. Momenteel
is zij werkzaam als freelance illustrator en redacteur.

Snip wil vliegen!
EAN 978 90 8967 126 4
€ 13,50
32 bladzijden
NUR 280
Gebonden
Formaat 28 x 24 cm
Beschikbaar voor de boekhandel:
Posters

ISBN 978-90-8967-126-4

Auteursbezoek / signeersessie

herdruk:

pas verschenen:

pas verschenen:

pas verschenen:

bonny becker
&
kady macdonald
denton

aart staartjes
&
kees de boer

astrid lindgren
&
marit törnqvist

sjoerd kuyper
&
jan jutte

Bezoek voor Beer

Grote Hannes
is al zeven

De rode vogel

Het eiland Klaasje

Hannes woont in een straat met allemaal
deftige huizen. Alleen het piepkleine
huisje van Hannes en zijn ouders kun je
niet echt deftig noemen. Hannes en zijn
ouders zijn arm.

Mattias en Anna zijn twee weeskinderen
die wonen bij een boer in het grauwe en
treurwekkende Mira. Daar moeten ze
werken en mogen vooral geen leuke dingen doen. Ze kijken stiekem uit naar de
winter, want in de winter mogen ze naar
school. Als het zover is, blijkt school maar
een schrale troost te zijn. Op een dag, als
ze door de sneeuw naar school lopen, zien
Mattias en Anna een rode vogel. De vogel
brengt de weeskinderen naar een bijzondere plek: de Zonneweide.

Beer houdt absoluut niet van bezoek. Hij
heeft zelfs een bordje op zijn deur: geen
bezoek. Dus als er op een goede dag een
muis aanklopt, stuurt Beer hem onverbiddelijk weg. Maar wanneer Beer een schaaltje uit de kast wil pakken ... zit daar een
muis! Klein en grijs en met heldere oogjes.
Het eerste boek over de sikkeneurige Beer en
zijn kleine vriend Muis was sinds enige tijd
uitverkocht. Binnenkort weer leverbaar!
winnaar van de leespluim mei 2011
Uit het juryrapport:
De heldere illustraties en de tekst die direct
aanspreekt doen je ernaar verlangen bij Beer en
de muis aan te schuiven bij het haardvuur om
samen een kopje thee te drinken.
EAN 978 90 8967 048 9 | € 14,50 | 56 bladzijden
NUR 280 | Gebonden | Formaat 27,5 x 24 cm
Vertaling Berd Ruttenberg

Maar bij Hannes thuis ruikt het wel
gezellig naar gehaktballen en gebakken
uitjes. Als Hannes bij zijn klasgenootje
Martine gaat spelen, moet hij dan ook
eerst van zijn moeder onder de douche en
schone kleren aan. Bij Martine thuis ruikt
het niet naar gehaktballen en gebakken
uitjes, daar ruikt het naar viooltjes, vooral
op de wc. Wat raar, denkt Hannes, bij ons
thuis ruikt de wc gewoon naar wc ...

EAN 978 90 8967 079 3 | € 15,90 | 96 bladzijden
NUR 280 | Gebonden | Formaat 17,5 x 23,5 cm
Illustraties Kees de Boer

een sprookjesachtig verhaal
van astrid lindgren

Klaasje is zó sloom ...
Hij woont al zeven jaar
in de buik van zijn moeder.
Hij wil er niet uit!
Maar nu groeit er in die buik
ook nog een zusje.
Zij wil wél naar buiten.
Maar ze kan er niet langs.
Ze duwt en ze duwt ...
Zo wordt Klaasje geboren.
het eiland klaasje ontving in 1995
een zilveren griffel

prachtig geïllustreerd
door marit törnqvist

voor deze speciale prentenboekeditie maakte jan jutte
volledig nieuwe tekeningen!

EAN 978 90 8967 127 1 | € 13,50 | 40 bladzijden
NUR 280 | Gebonden | Formaat 21,5 x 28 cm
Vertaling Rita Verschuur

EAN 978 90 8967 125 7 | € 13,50 | 40 bladzijden
NUR 280 | Gebonden | Formaat 21 x 28 cm
Illustraties Jan Jutte

