Kinder- &
jeugdboeken
NAJAAR 2018

Deze boeken brengen
verwondering, maken je aan het
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lachen of laten je bijleren op een leuke,
weloverdachte manier. Boeken met veel
aandacht voor inhoud en vormgeving,
waarbij vernieuwing belangrijk is. Fictie
voor eerste lezers tot young adult, liefst door
auteurs uit eigen taalgebied. Non-fictie met
een bijzondere en speelse invalshoek en
geïllustreerde boeken voor de hele familie,
dat is wat je bij Infodok vinden kunt.

Prentenboek voor,
door én over bruine meisjes

Brown Girl Magic
Dalilla Hermans,
met illustraties van Fatinha Ramos
Opgroeien als een bruin meisje in het Westen brengt heel wat
uitdagingen mee. Je ziet jezelf weinig weerspiegeld in de beelden die
je te zien krijgt. Op televisie, in films en ook in boeken blijft het vaak
speuren naar iemand die eruitziet zoals jij. Die zich zorgen maakt over
dezelfde dingen als jij. Of iemand die hetzelfde meemaakt. Terwijl dat
net zo belangrijk is om te leren jezelf graag te zien, en de wereld te
begrijpen.
Brown Girl Magic wil deze leegte mee opvullen. Het is een boek voor,
door én over bruine meisjes. Over waar zij specifiek van wakker liggen.
Over kroeshaar en gouden huid, over pesten en liefhebben, over alle
maten, vormen en soorten bruine meisjes. Over hoe die alles kunnen
en ook zij meetellen. Over ‘sisterhood’ en jezelf vieren. Het is een boek
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dat alle bruine meisjes (nog) sterker hoopt te maken. Want geef nu toe:
ze zijn gewoon magisch!

e cover
Voorlopig

LEES OOK

De vogel in mijn haar
978 90 5908 822 1 | € 17,99

» Tweetalig prentenboek:
Nederlands en Engels
» Met prachtige illustraties van
Fatinha Ramos

over Dalilla Hermans
Dalilla Hermans werd geboren in Rwanda, maar groeide op in
Vlaanderen. Ze is auteur van het autobiografische Brief aan
Cooper en de wereld, leverde een bijdrage aan de bloemlezing
Zwart en schrijft met Brown Girl Magic haar eerste kinderboek.
Daarnaast is ze redactrice bij Charlie Magazine, publiek spreker
en (vooral) mama van drie jonge kinderen.
over Fatinha Ramos
Fatinha Ramos heeft Portugese roots, maar woont en werkt in
Antwerpen. Met haar warme kleurenpalet en intens gevoelige
illustraties wil ze mensen ontroeren en aan het lachen
brengen.

Vanaf 6 jaar
1 OKTOBER 2018
Hardcover
ca. 32 blz.
19 x 29,7 cm
€ 15,99
NUR 274
ISBN 978 90 5908 937 2
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TO PPER

Poëziebloemlezing met als thema natuur

Jij & ik
Riet Wille
met illustraties van Martijn van der Linden
Kinderen zijn vaak gefascineerd, verwonderd door de natuur.
Urenlang kunnen ze spelen met steentjes, schelpen zoeken,
insecten bestuderen, naar de sterren turen…
De opwarming van de aarde en de gevolgen daarvan voor de
natuur komen nagenoeg dagelijks aan bod in de media. Zowel
op school als thuis gaan opvoeders bewuster om met aspecten
als het sorteren van afval, openbaar vervoer, de kwaliteit van de
lucht, gezonde voeding…
Daarom selecteerde RIET WILLE met veel zorg meer dan
100 gedichten over bloemen, bomen, zee, bergen, dieren en
seizoenen. Tussen de gedichten zit hier en daar een raadsel.
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Ook raadsels zijn een vorm van poëzie en zorgen voor een
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extra interactie tussen de voorlezer en de luisteraar.
MARTIJN VAN DER LINDEN zorgde voor prachtige illustraties bij
de gedichten.

» Gedichten over de natuur
» Met wondermooie illustraties van
Martijn van der Linden
» Klassieker in wording
LEES OOK
over Riet Wille
Riet Wille werkte jarenlang als logopediste en is nu fulltime
auteur. Ze werd al vaak bekroond voor haar werk en is een
veelgevraagd auteur voor schoollezingen. Riet geeft regelmatig
workshops kinderpoëzie voor leerkrachten in opleiding.

Wie knipt de tenen van de reus?
978 90 5908 828 3 | € 19,99

over Martijn van der Linden
Martijn van der Linden is een Nederlandse illustrator. Zijn werk
verschijnt in meer dan twaalf talen en won verschillende prijzen.

Van 5 tot 105 jaar
1 SEPTEMBER 2018
Hardcover met leeslintje
112 blz.
21 x 16 cm
€ 24,99
NUR 290
ISBN 978 90 5908 894 8
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Maak kennis met kinderen
uit meer dan 40 landen!

De wereld rond in een dag
Laura Hall
met illustraties van Loris Lora
Wat eet Minh, een jongetje uit Vietnam, ’s ochtends als
ontbijt? Wat voor sport beoefent Aisha uit India na school?
Heeft Laurent uit Timboektoe veel huiswerk?
Volg kinderen uit meer dan 40 landen van bij het opstaan
totdat ze ’s avonds weer gaan slapen. Van Japan, Brazilië,
Groenland en Servië tot IJsland, Australië en Afghanistan.
Zijn de kinderen heel verschillend of hebben ze meer met
elkaar gemeen dan je zou denken?
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ALLEEN VOOR BELGIË

» Met feitenfiches van 50 landen
» Spelenderwijs leren over kinderen
uit andere culturen
over Laura Hall
Laura Hall is een Britse schrijfster die woont en werkt in
Kopenhagen. De wereld rond in een dag is haar eerste
kinderboek.
over Loris Lora
Loris Lora is illustrator en designer. Ze woont in Los Angeles.

Vanaf 5 jaar
1 OKTOBER 2018
Hardcover
64 blz.
25,6 x 31 cm
€ 16,99
NUR 232
ISBN 978 90 5908 925 9

TO PPER

Een pareltje voor in je boekenkast

Het rijkelijk geïllustreerde leven van

Jacominus Gainsborough
Rébecca Dautremer

In twaalf scènes vertelt Rébecca Dautremer het verhaal van
Jacominus Gainsborough. Kleine dingen, grote momenten,
vreugde, verdriet, twijfels, beproevingen... De held van
dit boek is niet de sterkste of de grootste. Hij is misschien
zelfs een beetje zwakker dan de anderen, als je goed
kijkt. Maar voor een klein konijn heeft hij een prachtige en
ongelooflijke naam.
In dit unieke prentenboek viert Rébecca Dautremer samen
met een hele reeks dierenpersonages de vreugde van het
leven! Ze brengt hulde aan het werk van Beatrix Potter of
Italo Calvino, zonder haar eigenheid te verliezen.
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» Nieuw werk van topillustratrice
Rébecca Dautremer
MEER VAN RÉBECCA DAUTREMER

Het bos slaapt
978 90 5908 859 7 | € 19,99

Zijde
978 90 5908 826 9 | € 29,99

over Rébecca Dautremer
Rébecca Dautremer is een van de meest bekende Franse
illustratrices. Ze creëerde met o.a. Ik val op jou, Het grote
boek van vergeten prinsessen en Zijde een stijl die talrijke
jonge illustratoren beïnvloed heeft. Ze tekent zoals anderen
schrijven: om voortdurend nieuwe verhalen te vertellen.
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Van 5 tot 105 jaar
1 OKTOBER 2018
Hardcover
56 blz.
29 x 33,2 cm
€ 19,99
NUR 274
ISBN 978 90 5908 949 5
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Prentenboek met heldere toelichting
over rouwen bij kinderen

Hart op slot

Een wegwijzer voor rouwverwerking bij kinderen
Elien Craenhals en Emy Geyskens
met kleurenillustraties van Annelies Vandenbosch
De opa van Senne is gestorven. Hij voelt een diepe, bijna ondraaglijke steek in zijn hart. Senne gaat op zoek naar een slot,
opdat hij niets meer zou voelen. Net op dat moment merkt zijn
buurmeisje Fien hem op.
Volwassenen vinden het vaak moeilijk om een onderwerp als de
dood te bespreken, zeker met kinderen. Toch is het ontzettend
belangrijk om hierover met hen in dialoog te gaan: eerlijk, open,
onomwonden en op hun niveau.

Hart op slot vertelt over de weg die Senne aflegt om het verlies van zijn opa te verwerken. Daarnaast is er een uitgebreid
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non-fictieluik waarin handvaten worden aangereikt om met
kinderen te spreken over doodgaan, rouwen en gevoelens. Doet
het pijn om dood te gaan? Wat gebeurt er met je lichaam als je
sterft? Op deze en vele andere vragen wordt er op kindermaat
een antwoord geboden.

MEER IN DEZE REEKS

» Met voorwoord van Manu Keirse,
dé specialist rouwverwerking
in Nederland en Vlaanderen
» Prentenboekverhaal + non-fictiegedeelte

over Emy Geyskens
Emy Geyskens heeft zeer ruime ervaring als leerkracht in
zowel het lager, buitengewoon én hoger onderwijs. Door haar
grote passie voor verhalen werd ze Leesfee en ging ze zelf
kinderboeken schrijven.
Toen haar vader plots overleed, merkte ze dat het best moeilijk
was om aan haar kinderen uit te leggen wat er gebeurde. Ze
ging op zoek naar antwoorden op kindermaat.
over Elien Craenhals
Elien Craenhals is gepassioneerd door taal, poëzie en (voor)
lezen. Door haar onderwijsachtergrond heeft ze een sterke
verbondenheid met de leefwereld van kinderen. Ze vindt het
belangrijk om duidelijke en correcte informatie aan kinderen
te geven. Hart op slot is haar debuut.
over Annelies Vandenbosch
Annelies Vandenbosch is illustrator en vormgever. Ze woont
in Leuven. Met de kleine details en humor in haar tekeningen
probeert ze andere mensen te inspireren.

Vanaf 5 jaar
10 OKTOBER 2018
Hardcover
ca. 48 blz.
21,7 x 30,7 cm
€ 19,99
NUR 218, 273
ISBN 978 90 5908 938 9

Het leven van een Roma-meisje
gaat niet over rozen…

Florica
Dirk Bracke
Jason studeert automechanica op school. Hij houdt van fitnessen
en uitgaan. In een discotheek ontmoet hij een vreemd trio: de
mooie Florica, haar beschermende oudere broer Luca, en de veel
oudere Ruud, het ‘liefje’ van Florica.
Als Luca in Jasons klas terechtkomt, ontdekt Jason dat broer
en zus Roma zijn. Jason ziet de kans schoon om ook Florica te
leren kennen. Na een avondje in de discotheek komt het tot
een vechtpartij tussen Ruud en Jason en slaagt Jason erin om
Florica’s hart te winnen. Florica’s vader heeft echter al een
echtgenoot voor haar op het oog. In Tsjechië dan nog wel…
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» Thema’s: jaloezie, andere
culturen (Roma)

MEER VAN DIRK BRACKE

Marie is 17. Twee jaar geleden is er iets
verschrikkelijks gebeurd waardoor Maries
zelfvertrouwen zoek is. Zelfs haar beste
vriendin Chloé weet niets van haar vreselijke
geheim. Door zich uitdagend te kleden trekt
knappe Marie de aandacht van heel wat
jongens, waardoor ze haar problemen even
kan vergeten. Toch kan die aandacht haar maar
tijdelijk helpen. Tot in de Facebook-chat
Anton opduikt, een jongen die stap voor stap
haar vertrouwen wint. Maar is deze kerel
wel echt te vertrouwen?

Actueel
thema:
sexting &
catfishing

Dirk Bracke is al meer dan twintig jaar een
van Vlaanderens populairste jeugdauteurs.
Hij is bekend van bestsellers als Blauw is bitter,
Het engelenhuis en Straks doet het geen pijn meer
en de verfilmde boeken Black en Back.
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Boek bij
de kortfilm van

Adil El Arbi
& Bilall Fallah

Has#tag
978 90 5908 881 8 | € 15,99

over Dirk Bracke
Dirk Bracke is al meer dan 20 jaar Vlaanderens populairste
jeugdauteur. Zijn boeken werden vertaald in het Deens,
Duits en Spaans. Je herkent zijn boeken aan de realistische
benadering van de thematiek, de inleving in het wereldje van
jongeren en zijn vlotte, kernachtige stijl.

Vanaf 14 jaar
1 OKTOBER
Paperback
ca. 192 blz.
14 x 21,5 cm
€ 15,99
NUR 284
ISBN 978 90 5908 835 1

‘Dit boek is de shit van de eeuw’ (Adil El Arbi)

Black
Dirk Bracke
Sinds ze met The Black Bronx optrekt, heeft Mavela een veel
opwindender leven. Gedaan met school en braaf studeren.
Bij de jeugdbende van X vindt ze een nieuwe thuis. Ze
staat er niet echt bij stil dat haar nieuwe vrienden een
slechte reputatie hebben. Voor ze het goed en wel beseft,
doet Mavela mee met hun ‘spelletjes’: vandalenstreken,
diefstallen, vechtpartijen… Elke dag opnieuw terroriseren ze
samen de stad.
Dan ontmoet Mavela Marwan. Hij overdondert haar. Kan ze
echt zo verliefd worden? Op iemand van een andere bende?
Ze weet wat haar te wachten staat als de leden van The
Black Bronx dit ontdekken…
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De boeken Black en Back werden verfilmd door het
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regisseursduo Adil El Arbi en Bilall Fallah. In de filmeditie
van de boeken vind je exclusieve setfoto’s, callsheets,
interviews met de hoofdrolspelers en een voorwoord door
Adil, Bilall en Dirk Bracke.

» De boeken Black en Back zijn opnieuw
verkrijgbaar, deze keer gebundeld in één
superdik boek.
» Een heftig verhaal dat zich afspeelt in de
duistere, harde wereld van straatbendes
» Vol spanning, verboden liefde, geweld en
vergelding

Vanaf 14 jaar
1 OKTOBER 2018
paperback
ca. 544 blz.
14 x 21,5 cm
€ 17,99
NUR 284
ISBN 978 90 5908 943 3

Epische verhalenbundel

liefde en duisternis

Heldenverhalen uit vervlogen tijden
Ed Franck
met illustraties van Anne Westerduin
Het epos is de oudste verhaalvorm ter wereld. Door de
eeuwen heen schonk het ons een wervelende mengeling
van heroïsche daden, magie, vriendschap en verraad, liefde
en wraak, familievetes en stammenoorlogen, loutering van
een held door een queeste, de worsteling met goden en met
de eigen lotsbestemming…

Liefde en duisternis bundelt zes prachtverhalen uit
verschillende culturen: het Gilgamesj-epos (geput uit de
oude Soemerische beschaving), de Aeneïs van Vergilius (de
Romeinse tijd), de Keltisch-Ierse saga’s, de IJslandse Edda
en de Koning Arthurcyclus (alle drie uit de middeleeuwen)
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en het Finse epos Kalevala. Telkens met een verhelderende
inleiding.

MEER VAN ED FRANCK

» Met illustraties van Anne Westerduin
» Ideaal cadeauboek

Twintig parels
€ 24,99 | 978 90 5908 819 1

over Ed Franck
Ed Franck is een veelbekroond en veelzijdig auteur. Hij schrijft
voor alle leeftijden en heeft voor Davidsfonds Uitgeverij al
verschillende klassieke teksten bewerkt, zoals de verhalen van
Duizend-en-een-nacht in Twintig parels.
over Anne Westerduin
Anne Westerduin is een Vlaamse illustratrice. Een aantal door
haar geïllustreerde boeken verscheen ook in het buitenland.
Voor de illustraties van deze verhalenbundel haalde ze haar
schildersezel boven en illustreerde ze op doek.

Familieboek
21 AUGUSTUS 2018
Hardcover
232 blz.
19,5 x 25 cm
€ 29,99
NUR 303
ISBN 978 90 5908 912 9

Bestelinformatie

VERKOOP EN DISTRIBUTIE
BELGIË

Standaard Uitgeverij
Rijnkaai 100/A11
2000 Antwerpen
T +32 3 285 72 00
besteldienst@standaarduitgeverij.be
pers@standaarduitgeverij.be
www.standaarduitgeverij.be

NEDERLAND

New Book Collective
Herengracht 166
1016 BP Amsterdam
T +31 (0) 20 226 02 38
verkoop@newbookcollective.com
promotie@newbookcollective.com
www.newbookcollective.com

Prijzen en verschijningsdata in deze
brochure zijn indicatief. Gelieve bij
twijfel contact op te nemen met onze
verkoopdienst. Zij beantwoorden uw
vragen.

