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Speelboek met magnetische pagina’s

Op de boerderij magneetboek
Julien Castanié
Welkom op de kinderboerderij! In dit magneetboek breng je een
bezoekje aan het erf, de velden, de stallen en de moestuin. Reed je al
ooit met een tractor? Ontdek al spelend het leven op de boerderij.
Met 45 magneetjes om overal te kleven.
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Vanaf 3 jaar
12 MAART 2019
Hardcover met
magnetische pagina’s
12 blz.
23,8 x 31,8 cm
€ 17,99
NUR 223
ISBN 978 90 5908 946 4

IN DEZE REEKS

» Met 45 magneten
» Met handige enveloppe om de
magneten te bewaren
Babydieren magneetboek
978 90 02 26294 4 | € 17,99

over Julien Castanié
Julien Castanié is grafisch vormgever en illustrator.
Hij woont in Montréal.

TO PPER

Buiten spelen
Vlad Tomei en Mihai Gheorghe
Kinderen komen nog minder buiten dan gedetineerden, kopten de
kranten vorig jaar. Voor gevangenen geldt een verplichte luchttijd
van 60 minuten per dag. Het grootste deel van de 8- tot 12-jarigen
haalt dat niet. Hoogste tijd voor verandering! Buiten spelen helpt
daarbij. Met 55 spelletjes, van klassiekers als verstoppertje en
blindemannetje tot nieuwe spelletjes uit verschillende landen. Alle
activiteiten zijn te vinden op booklets van vier pagina’s die makkelijk
mee naar buiten genomen kunnen worden!
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» Box bomvol buiten-speelinspiratie voor straat
en park, tuin en schoolplein!
» Bekroond met de Innovative Publishing Award
en de Most Beautiful Book of the Year Award
ALLEEN VOOR BELGIË
Voor jong en oud
14 MEI 2019
Cassette met booklets
220 blz
15,5 x 15,5 cm
€ 19,99
NUR 229
ISBN 978 90 5908 977 8
over Vlad Tomei en Mihai Gheorghe
Vlad Tomei en Mihai Gheorghe werken allebei in de
reclamewereld. Met dit boek willen ze de spelletjes uit hun
jeugdjaren bewaren voor de toekomst.

Het boek en de muziek van
de theatervoorstelling

Wolinoti

Het houten kind
Dimitri Leue, met houtsnedes van Vanessa Verstappen
Er was eens in een Saksisch bos een Saksische boshut.
Met een Saksisch dak door Saksische takken onderstut.
Daar woonde een Saksische houthakker met een vrouw uit
de duizend, maar ook uit de stad. Ja, een echte stadsbruid
die voor hem verhuisde naar het bos. Weg van haar vrienden
en familie. Dus moest zij haar man wel heel leuk vinden.
Weg van cafeetjes, restaurants, winkels en marktpleinen,
koos zij ervoor in houthakkersarmen te verdwijnen.
Wolinoti. Het houten kind is het liefdesverhaal van een Saksische
houthakker en zijn stadsvrouw en hun hunkering naar een
liefdesbaby. Een sprookje over geluk en pijn.
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» Boek bij de theatervoorstelling Wolinoti. Het
houten kind van Dimitri Leue & Kiyotaka Izumi
(vanaf 19 januari 2019)
» Met prachtige houtsnedes van bekroond
illustrator Vanessa Verstappen
» Beluister de muziek van de theatervoorstelling
via de QR-code in het boek.

over Dimitri Leue
Dimitri Leue werkt als acteur en regisseur voor tv, radio en
theater en is auteur van verschillende theaterteksten en
kinderboeken. Op het podium was hij te zien in voorstellingen
van de Kakkewieten, HETPALEIS, BRONKS, Rataplan vzw
en deSingel. Op televisie speelde hij mee in onder meer
Vaneigens, Het Peulengaleis en Teamspirit .
over Vanessa Verstappen
Vanessa Verstappen is illustratrice. Ze ontving in 2011 een
Zilveren Penseel en een Boekenpluim voor haar illustraties in
het boek Armandus de zoveelste van Dimitri Leue.
over Kiyotaka Izumi
Kiyotaka werd geboren in Japan. Hij studeerde compositie
en piano aan de universiteit van Tokio en later aan het
Koninklijk Vlaams Conservatorium van Antwerpen en aan het
Conservatorium van Brussel. Zijn pianospel geeft het verhaal
vleugels met betoverende klanken van Robert Schumann.

Vanaf 8 jaar
29 JANUARI 2019
Hardcover
ca. 48 blz.
19 x 29,7 cm
€ 19,99
NUR 280, 307
ISBN 978 90 5908 952 5

Nooit meer bang zijn
met deze 25 geestige gedichten

Bibbervlees
Karin Jacobs
Met illustraties van Harmen van Straaten
Zwemmen in de zee, in het donker naar bed, een spreekbeurt
op school… Elk kind heeft kleine en grote angstjes waardoor het
leven soms iets minder leuk wordt. Karin Jacobs verzamelde
25 van deze moeilijke momenten en schreef er een grappig
gedicht over, waardoor de grote schrik meteen heel wat kleiner
wordt. Een must-have voor elke ouder met bange kindjes.

MUGGENPLAAG
Toen een muggenlarfje wou gaan slapen,
zag ze op de muur een mensenjong.
Krijsend riep ze op haar muggenmoeder,
die verschrikt haar kamer binnensprong.
‘MAM, zo kan ik deze nacht niet slapen
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met dat vieze kind daar op de muur!
Doe ze weg of ik ga keihard gillen!’
’t Mugje was volkomen overstuur.
Moeder Mug probeerde nog te sussen.
‘Lieveling, dat kind zal jou niks doen.’
Dook toen toch maar vliegensvlug de kast in,
pakte tien pantoffels en een schoen.
Als bezeten sloeg ze met de sloffen,
mepte op het kinderlijf als gek.
Veegde toen de zolen schoon met water.
Op de muur prijkt nu een rode vlek.

» Grote en kleine angsten met humor bekeken

over Karin Jacobs
Karin Jacobs, actrice, stemcoach en auteur, debuteerde in
2008 met de dichtbundel Op een surfplank naar de maan.
over Harmen van Straaten
Harmen van Straaten is een Nederlandse illustrator en auteur.
Zijn illustraties zijn zowel in binnen- als buitenland bekroond.
Eerder illustreerde hij o.a. Morgen is hij weg, Camping Zeevos
en Op drift.

Vanaf 8 jaar
7 MEI 2019
Hardcover met
kleurenillustraties
48 blz.
21 x 29,7 cm
€ 19,99
NUR 290
ISBN 978 90 5908 967 9

De kronieken van Finn
Deel 1: Het gestolen sterrenstof

Over hoe gaaf het leven wel is
Do Van Ranst

Geert Klaasen
Overdag is Finn het slachtoffer van

Het begin van het schooljaar

pesterijen, maar ’s nachts wordt hij

is nog nooit zo raar en treurig

gebombardeerd tot held.

geweest, Lex (mijn bijna beste

Finns leven staat op zijn kop wan-

vriend) lijkt verliefd op Juliet,

neer hij onverwachts ontwaakt in

maar mijn allerbeste vriend Stip is

Dromenland, het wonderlijke rijk

dat al eeuwen, mijn ouders doen

van koning Edelbertus de Elasti-

raar, de nieuwe leraar Simon doet

sche. Niet alleen ontmoet hij er de

HEEL raar EN ik moet met Harper,

gemene baron du Pompelzoen en

het vervelendste meisje uit mijn

de mysterieuze Zandman, maar ook

klas, een werk maken over

de betoverende prinses Lisa.

HOE GAAF HET LEVEN WEL IS!

Hij tuimelt van het ene avontuur
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in het andere tot hij ontdekt dat
er sterrenstof gestolen wordt – en
zonder sterrenstof kan Dromenland
niet blijven bestaan. Omdat Finn kan
pendelen tussen de werelden, is hij
de enige die beide nog kan redden…

Vanaf 9 jaar
2 APRIL 2019
Hardcover met
zwart-witillustraties
ca. 96 blz.
14 x 21,5 cm
€ 15,99
NUR 283
ISBN 978 90 5908 975 4

» Een kijkje in de hoofden van wat pubers
écht denken
» Over vriendschap: echte en onechte
LEES OOK

LEES OOK

De zilveren raaf
978 90 5908 768 2 | € 16

over Geert Klaasen
Geert Klaasen is huisarts in Ravels.
Daarnaast is hij ook een fervent reiziger,
lezer en schrijver. Bij Infodok verscheen
eerder De zilveren raaf. Met die roman
won Klaasen de Zoute Zoen, de prijs voor
het beste jeugdboek.

over Do Van Ranst
Do Van Ranst is een kinder- en
jeugdboekenschrijver. Daarnaast is
hij veel met theater bezig. Boeken
schrijven voor kinderen en jongeren
doet hij in 2019 al twintig jaar lang.

Dagboek van een chihuahua
978 90 5908 911 2 | € 15,99

Vanaf 11 jaar
7 MEI 2019
Paperback
ca. 144 blz.
14 x 21,5 cm
€ 15,99
NUR 283
ISBN 978 90 5908 955 6

Op drift

Jonkvrouw

Reinhilde Van Driel
Met illustraties van Harmen van Straaten

Jean-Claude van Rijckeghem en Pat van Beirs
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Tweede druk

Vierde druk

In Zaligkerke, een klein stadje

Marguerite van Male is

aan zee, klimt een steile laan

veertienenhalf. Ze is de

hoog boven op een klif. Er staat

erfgename van Vlaanderen.

maar één huis. Daar woont Elly

Ze droomt van een witte

met haar twee broers, haar

ridder die haar naar een

vader, moeder en tante. Na jaren

kasteel in de wolken zal

van rust start naast hun huis

voeren. Maar de ridders die ze

de bouw van een groot hotel.

ontmoet zijn allemaal sufferds

Tijdens de graafwerken scheurt

die niet bestand zijn tegen

een stuk rots, met daarop hun

haar pittige karakter en haar

huis, van de klif…

opvliegende aard. Op een dag
beslist haar vader met wie ze
die zomer zal huwen...

» Boek én theatervoorstelling
Vanaf 8 jaar
REEDS BESCHIKBAAR
Hardcover
86 blz.
14,5 x 22 cm
€ 15,99
NUR 282
ISBN 978 90 5908 847 4

over Reinhilde Van Driel
Reinhilde Van Driel is actrice. Ze speelde de rol van Merel in de
cultreeks Buiten de zone. Haar hart is echter altijd uitgegaan naar
jeugdtheater. Ze speelde onder meer bij De Kopergieterij, Het Gevolg,
Theater Artemis en Kollektief D&A. Voor dit laatste gezelschap schrijft
ze theaterteksten. Op drift is ook een theatervoorstelling.

» Winnaar Thea Beckmanprijs,
Boekenleeuw, Kinder- en Jeugdjury,
Kleine Cervantes en Interprovinciale
Prijs voor Letterkunde

over Jean-Claude van Rijckeghem en Pat van Beirs
Het schrijversduo Jean-Claude van Rijckeghem en Pat van
Beirs werd tijdens het filmfestival van Cannes 2008 bekroond
voor het scenario van de succesfilm Aanrijding in Moscou. Ze
schreven samen ook de bekroonde jeugdroman Galgenmeid.
Pat van Beirs is actief als vertaler en Jean-Claude van
Rijckeghem is scenarist en filmproducent.

Vanaf 13 jaar
REEDS BESCHIKBAAR
Paperback
288 blz.
14 x 21,5 cm
€ 14,99
NUR 284
ISBN 978 90 5908 878 8
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Een lege brug

Verliefd op een meisje met ASS

Dirk Bracke
Op een zachte novembermiddag haast Siem zich naar zijn liefje
Marijke. Op de spoorwegbrug zit een bloedmooi meisje, Paulien.
Ze maakt een tekening en telt elke lijn die ze op het blad zet.
Siem is ondersteboven; haar figuur en haar onbegrijpelijke
reacties fascineren hem. Algauw komt Siem erachter waarom
Paulien zich zo ongewoon gedraagt.

» Bestaande titel in easy read-formaat
» Spannend verhaal over de leefwereld van
een meisje met ASS
14
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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
5 MAART 2019
Paperback
ca. 212 pagina’s
13 x 20 cm
€ 13,50
NUR 284
ISBN 978 90 5908 950 1

IN DEZELFDE REEKS

Blauw is bitter
978 90 5908 655 5
€ 13,50

Het engelenhuis
978 90 5908 656 2
€ 13,50

Het uur nul
978 90 5908 657 9
€ 13,50

Als de olifanten
vechten
978 90 5908 806 1
€ 13,50

Een vlieg op de muur
978 90 5908 892 4
€ 13,50

Vuurmeisje
978 90 5908 915 0
€ 13,50

Elke maand een nieuw gedicht

Jij & ik en al het moois
om ons heen: posterboek
Riet Wille
Met illustraties van Martijn van der Linden
De mooiste gedichten uit Jij & ik en al het moois om ons heen verzameld
en uitgebracht op groot formaat. Twaalf posters om elke maand een
nieuw gedicht in de kijker te zetten.
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» Ideaal Valentijnsgeschenk
» Met 12 posters om op te hangen

LEES OOK
over Riet Wille
Riet Wille werkte jarenlang als logopediste en is nu fulltime
auteur. Ze is een veelbekroond auteur die vaak gevraagd
wordt voor schoollezingen. Ze geeft geregeld workshops
kinderpoëzie voor leerkrachten in opleiding.

Jij & ik en al het moois om ons heen
978 90 5908 894 8 | € 24,99

over Martijn van der Linden
Martijn van der Linden is een veelgevraagd en bekroond
Nederlands illustrator. Zijn prentenboeken verschenen in
meer dan twaalf talen.

Voor alle leeftijden
15 JANUARI 2019
Posterboek met lijmrand
24 blz.
29,7 x 42 cm
€ 15,99
NUR 290, 223
ISBN 978 90 5908 965 5

Boek met beelden van de film

Ik mis me
Wally De Doncker
Als je in de spiegel kijkt, zie je jezelf zoals je bent. Je bent
echt! Je lijkt misschien een beetje op je mama of op papa.
Maar op de hele wereld is er niemand zoals jij. Ongelooflijk
is dat... Maar stel je voor dat je er niet was. Zouden de
mensen die je kent dan anders zijn? Zou het huis waar je nu
woont er anders uitzien? Zou iemand, zou iets je missen?
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MEER VAN WALLY DE DONCKER

» Over omgaan met verlies

Ik ben heel veel liefde
ISBN 978 90 5908 823 8 | € 16,99

over Wally De Doncker
Wally De Doncker is gepassioneerd door kinder- en jeugd
literatuur. Zijn boeken worden wereldwijd vertaald en ook
bewerkt naar kortfilm en theater. Wally is president van IBBY
(International Board on Books for Young People), een organisatie
die wereldwijd de liefde voor het lezen wil doen groeien en
ervoor ijvert om boeken toegankelijk te maken voor alle kinderen
van de wereld.

Vanaf 6 jaar
5 FEBRUARI 2019
Hardcover met
kleurenillustraties
ca. 40 blz.
19 x 29,7 cm
€ 17,99
NUR 274
ISBN 978 90 5908 964 8

TO PPER

•

Graphic novel van topillustrator
Rébecca Dautremer

Haast
Stéphane Servant,
met illustraties van Rébecca Dautremer
Ze noemden hem Haast, want hij was altijd op de vlucht.
Hij rende van ’s ochtends tot ’s avonds en stopte nooit.
Niet om te slapen, niet om te dromen, zelfs niet om lief te hebben.
Al honderd keer rende hij de wereld rond, maar zonder ooit iets te zien.
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» Nieuw werk van topillustratrice
Rébecca Dautremer
MEER VAN RÉBECCA DAUTREMER
over Stéphane Servant
Stéphane Servant is een Franse auteur. Hij schrijft
prentenboeken, jeugdliteratuur en romans.
over Rébecca Dautremer
Rébecca Dautremer is een van de meest bekende Franse
illustratrices. Ze creëerde met o.a. Ik val op jou en Het grote
boek van vergeten prinsessen een stijl die talrijke jonge
illustratoren beïnvloed heeft. Ze tekent zoals anderen
schrijven: om voortdurend nieuwe verhalen te vertellen.
De rijke uren van
Jacominus Gainsborough
978 90 5908 949 5 | € 19,99

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

Zijde
978 90 5908 826 9 | € 29,99

Graphic novel
19 FEBRUARI 2019
Hardcover
64 blz.
23,2 x 27,3 cm
€ 19,99
NUR 274
ISBN 978 90 5908 913 6

TO PPER

Pimp je eigen outfit met
de hilarische alpaca’s van Eva Mouton

Pimp je T-shirt met de
alpaca’s van Eva Mouton
Eva Mouton
Alpaca’s tekenen is Eva Moutons specialiteit. In deze box
laat ze zich helemaal gaan: een pocket met sjablonen om
je eigen alpaca’s te tekenen, een zwarte textielstift, drie
alpacabuttons, een grote strijkpatch én twee geborduurde
applicaties. Met deze box worden alpaca’s je beste
vrienden!
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» Ideale cadeautip!

over Eva Mouton
Eva Mouton zit al jaren stilletjes in een hoekje te tekenen.
Gelukkig mag de wereld meekijken in dat hoekje. Als
freelance-illustrator maakt ze muur- en raamtekeningen,
boeken en allerlei andere vrolijke spullen. Elke week verzorgt
ze de getekende column ‘Eva’s gedacht’ voor het Weekblad
van De Standaard.

Voor alle leeftijden
19 MAART 2019
Doos met textielstift,
3 buttons, 1 grote strijk
applicatie, 2 borduur
applicaties en een pocketje
van 16 p. met sjablonen
16,6 x 23,3 x 3 cm
€13,99
NUR 214, 244, 467
ISBN 978 90 5908 966 2

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
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New Book Collective
Silodam 119
1013 AS 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.
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