Alex Cousseau

Janik Coat
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Nelsons speelboek

Spelen jullie mee?

Laura Van Bouchout, Rika Taeymans, Leen Demeulenaere,
Dafne Maes & Dieter Truyen
Emma Thyssen (illustraties)
Al vijf jaar lang zet Nelson huiskamers op hun kop met zijn vier doe-hetsamen-boeken voor gezinnen. En deze vijfde verjaardag viert hij in stijl: met
een extra lijvige speelkalender.
Spelend leer je je kleuter pas echt kennen. En niets laadt de batterij van
kinderen op als onverdeelde aandacht en fysieke aanraking van hun mama
of papa. Pluk samen elk weekend een nieuw spel uit het boek. En geniet van
een vast momentje jij-en-ik. Ook broers, zussen, oma’s en opa’s of vriendjes
kunnen meespelen.

Nelsons speelboek schotelt je 52 spelideetjes voor. Goed voor een jaar lang
spelplezier met je kleuter. Bovenop een schat aan nieuwe spelletjes geeft
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Nelson je ook de topfavorieten cadeau uit Nelsons acrobatenboek , Nelsons
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yogaboek , Nelsons dansboek en Nelsons ninjaboek . Dit wordt het leukste
jaar ooit!

» 52 korte, instapklare spelletjes
» Ondersteunt kleuters in hun sociale vaardigheden,
motorische ontwikkeling en creativiteit
» Like Nelson op Facebook: Ik ben Nelson
MEER VAN NELSON

5DE
DRUK

Nelsons acrobatenboek
978 90 5908 517 6
€ 20

over Rika Taeymans, Leen Demeulenaere, Dafne Maes en
Dieter Truyen
Rika Taeymans, Leen Demeulenaere, Dafne Maes en Dieter
Truyen injecteren de spelletjes met hun expertise uit de circus-,
yoga-, dans- en vechtsportwereld.

3DE
DRUK

Nelsons yogaboek
978 90 8222 464 1
€ 20

over Laura Van Bouchout
Laura Van Bouchout is de geestelijke moeder van Nelson. In een
vroeger leven gaf ze acrobatielessen aan kinderen. Vandaag
woont ze in Los Angeles, waar ze samenspeelboeken voor
gezinnen bedenkt en ontwikkelt. Haar twee kinderen zijn de
eerste proefkonijnen voor haar boeken en buitelden dit jaar al
vaker om hun as dan de aarde.

Nelsons dansboek
978 90 5908 800 9
€ 20

Nelsons ninjaboek
978 90 5908 837 5
€ 20

over Emma Thyssen
Emma Thyssen woont in Antwerpen. Ze is illustrator en
vormgever en vaste waarde in de Nelson-boekenreeks.
Misschien herken je Emma’s potlood ook wel van de Billieboeken.

Vanaf 4 jaar
6 augustus 2019
Kalendervorm met spiraal
ca. 56 blz.
25 x 21 cm
€ 22,50
NUR 228
ISBN 978 90 5908 970 9

Prachtig prentenboek over vriendschap

Olivia & Leander
Alex Cousseau
Met illustraties van Janik Coat
In het noorden woonde een beer die erg eenzaam was. Omdat hij er genoeg
van had alleen te zijn, vertrok hij op een dag naar het zuiden. Diezelfde dag
vertrok er in het zuiden een inktvis richting noorden. Ze wilde niet langer
alleen zijn en keek ernaar uit andere dieren te ontmoeten.
De beer uit het noorden heette Leander. Het inktvisje uit het zuiden heette
Olivia.

n het noorden woonde een beer die
erg eenzaam was. Omdat hij er
genoeg van had alleen te zijn, vertrok
hij op een dag naar het zuiden.

ezelfde dag vertrok er in het zuiden
een inktvis richting noorden.
Ze had er genoeg van alleen te zijn
en wilde andere dieren ontmoeten.
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livia en Leander gingen weer op pad.
hun armen bewogen sneller.

Maar hun hart klopte harder en

erde murenes, sidderalen, haaien,
m hen heen loerde het gevaar. Uitgehong
bang.
de beer en het inktvisje waren niet
hoge golven en wervelwinden. Maar
dat ze
vooruit gericht. Ze hadden zo’n haast
Ze gingen maar door, hun blik strak
het zuiden.
halverwege tussen het noorden en
elkaar niet opmerkten, zo ongeveer

Vanaf 5 jaar
4 JUNI 2019
Prentenboek
32 blz.
27,8 x 34 cm
€ 17,99
NUR 273
ISBN 978 90 5908 993 8

MEER VAN JANIK COAT

» prachtige illustraties op
groot formaat
Beestenboek
978 90 02 26470 2 | € 14,99

over Alex Cousseau
Alex Cousseau is een Frans illustrator en auteur
van kinder- en jeugdboeken.

Met meer dan 100 dieren!

Goed verstopt rondom ons
Élo
Je hoeft niet naar het bos, het strand of de bergen te trekken om
dieren te vinden. Ook in je eigen omgeving zijn talrijke dieren te
ontdekken: op straat, op de daken, onder de grond…
Kijk onder de flapjes en ontdek wie zich in je buurt verborgen houdt.
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» Interactief zoekboek met flapjes
Scan de QR-code
voor het binnenwerk
over Élo
De Frans-Zweedse ontwerpster en illustrator
Élo werkt voor bekende merken als Paperchase,
Monoprix en Dim en heeft een eigen studio.

Vanaf 3 jaar
30 JULI 2019
Kartonboek met
hardcover en flapjes
12 blz.
30 x 23,5 cm
€ 16,99
NUR 223
ISBN 978 90 5908 999 0

9 789059 089990

TO PPER

Hilarisch prentenboek van topduo

De kindervleesfabriek
Ruth Verstraeten
Met illustraties van Eva Mouton
Zijn naam is Korneel. Korneel-ik-eet-niet-veel. Alles wat moeder hem voorzet
smaakt én ruikt naar vuilnisbelt. Moeder is stilaan radeloos. Ze dreigt ermee
Korneel weg te sturen… naar de kindervleesfabriek! Daar komen elke dag
postpakketten aan, met kindjes die hun eten lieten staan…
De rijmvorm geeft het verhaal een ritmische vaart en zorgt voor een vlotte
leesbaarheid. De grappige illustraties van Eva Mouton zijn een plezier voor het
oog. Een leesfestijn voor jong en oud!
Mijn naam is Korneel,
Korneel-ik-eet-niet-veel.
Ik lust geen boterham met korsten
of pistolets met preparé,
geen opgerolde boerenworsten
of toast met brokken stinkpaté …
Bij het zien van zwarte pensen
met protkooltjes in het zuur
frisbee ik zoals de beste
heel mijn bord tegen de muur.
‘Ben je gek!’ gilt mijn moeder
en ze staart met open mond
naar de worst tussen de spruitjes
en patatten op de grond.
‘Toe, geloof me, die pens leefde,
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VAN DIT OLIJKE DUO
VERSCHEEN EERDER

» Grappige rijmtekst geschikt voor
moeilijke lezers (en eters)

Tante Teefje
978 90 5908 821 4 | € 16,99

hij bewoog nog op en neer...!’
Maar mijn mama sist en zegt koel:
‘Ooit stuur ik je toch een keer...’
‘Nee, niks zeggen’, piep ik angstig.
‘Zeg me niks over die plek!
Ik beloof nooit meer te gooien
met mijn bord of mijn bestek!’
‘Wel oké dan,’ snuift mijn moeder,
‘maar je weet dat ik het meen.
En je weet wat ze daar doen
met je kleine, dikke teen...
En je oren en je vingers
van de palm tot de top...
Dus ik zeg het nog een keertje:
eet je spruiten nu maar op!’

over Ruth Verstraeten
Ruth Verstraeten werd geboren zonder ochtendhumeur en
met de onstuitbare drang om creatief bezig te zijn. Ruth is
knutseljuf en heeft haar eigen knutselstudio: Studio Flamingo,
waar ze van kleine prullen prachtige spullen maakt.
over Eva Mouton
Eva Mouton tekent al jaren stillekes in een hoekske. In 2009
studeerde ze af in de richting Beeldende Kunsten aan SintLucas Gent. Sindsdien werkt ze als freelance-illustrator en
maakt ze elke week voor het Weekblad van De Standaard Eva’s
gedacht.
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Vanaf 7 jaar
4 JUNI 2019
Prentenboek
48 blz.
22,9 x 34 cm
€ 16,99
NUR 274
ISBN 978 90 5908 887 0
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Eenvoudige humoristische verhalen over
een beer die geweldig goed is in gelukkig zijn

Björn en de wijde wereld
Delphine Perret
Vertaald door Edward van de Vendel
Björn wordt wakker in de lente en ziet de haas terug, de das en de
anderen. Hij doet wat hij altijd doet: een briesje voelen op zijn snuit,
een brief krijgen, op het mos zitten…
Maar deze lente reist hij ook met de bus, er wordt een telefoon
gevonden en Björn probeert naar het zwembad te gaan.
De wijde wereld doet zijn intrede in deze zes nieuwe verhalen over
Björn, een beer die geweldig goed is in gelukkig zijn.
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IN DEZELFDE REEKS

Björn. Zes berenverhalen
978 90 5908 893 1 | € 13,99

» Voor eerste lezers

Vanaf 6 jaar
4 JUNI 2019
Hardcover met illustraties
64 blz.
15 x 21 cm
€ 14,99
NUR 283
ISBN 978 90 5908 951 8
Delphine Perret
Delphine Perret heeft oog voor de grappige momenten in het
leven en zet die om in prachtige pentekeningen. Ze wordt
wereldwijd geroemd om de eenvoud van haar werk.

Ook ‘s nachts is de natuur prachtig om te zien!

Nachtleven!
Lena Sjöberg
De nacht lijkt donker, maar als je goed kijkt, is er toch heel wat te
zien: sterren, de maan, het poollicht, de ogen van dieren… In dit
prachtig vormgegeven boek komen ze een na een aan bod.
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» Cover met lichtgevende inkt
» Uitzonderlijke vormgeving en illustraties

over Lena Sjöberg
De Zweedse Lena Sjöberg werkt als illustrator en
vormgever voor reclamebureaus, magazines en
uitgeverijen. Haar werk werd genomineerd voor
de August Prize, een beroemde Zweedse literaire
prijs, genaamd naar de bekende Zweedse auteur
August Strindberg.

Scan de QR-code
voor het binnenwerk

Vanaf 7 jaar
30 APRIL 2019
Prentenboek
48 blz.
24,3 x 29,5 cm
€ 16,99
NUR 223
ISBN 978 978 90 5908 997 6
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Boek & theatervoorstelling

De jongen van de glasfabriek
Reinhilde Van Driel
Boris woont met zijn oma in een afgelegen huisje boven in de
heuvels. Elke dag stapt hij een halfuur naar school. Vaak krijgt
hij tijdens zijn tocht gezelschap van zijn vriend Oscar. Oscar
werkt in de glasfabriek. Werkte, beter gezegd, want het is al
meer dan 100 jaar geleden. Hoe dat kan? Daar heeft Boris geen
verklaring voor, of toch?
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» Eigentijds verhaal over de
levensomstandigheden van kinderen
honderd jaar geleden
IN DEZELFDE REEKS

2DE
DRUK

Op drift
978 90 5908 847 4
€ 15,99

over Reinhilde Van Driel
Reinhilde Van Driel, the artist formerly known as Merel van
Buiten de Zone, rockt momenteel de planken uit de vloer
van haar grootste liefde: het theater. Die liefde vertaalde
ze in 2017 naar haar literaire debuut Op drift , dat ze ook als
theatervoorstelling speelt.

Vanaf 9 jaar
25 JUNI 2019
Hardcover
ca. 96 blz.
14 x 21,5 cm
€ 15,99
NUR 283
ISBN 978 90 5908 969 3

Het ontroerende verhaal van
een vader en zijn zoon

Mijn papa kwam de trap af
Paul Verrept
Ik was een jaar of negen, toen mijn papa de trap af kwam.
Met zijn jas aan. En zijn hoed op.
Ik vroeg nog: ‘Papa, waar ga je heen?’
Hij nam zijn hoed af, alsof hij me groette.
Hij zette de hoed op mijn hoofd.
‘Zo’, zei hij. Toen lachte hij en zei: ‘Dat is beter.’
Hij liep naar buiten.
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» Een melancholisch verhaal over de bijzondere
relatie tussen een vader en zijn zoon.

over Paul Verrept
Paul Verrept groeide op in Antwerpen, waar hij nog steeds woont.
Hij is werkzaam als auteur, illustrator en grafisch ontwerper.
Paul studeerde een half jaar aan RITS en vervolgens grafische
vormgeving aan de kunstacademie. In 2012 ontving hij een
Boekenwelp voor de tekst van Kleine Pieter deed open. Zijn werk
is vertaald naar onder andere het Frans, Deens, Spaans, Grieks en
Japans.
Pauls creatieve proces start altijd met een tekst, die
langzamerhand groeit. Wanneer de tekst op punt staat, komen
een aantal beelden in hem op. Pas wanneer de prenten duidelijk
in zijn hoofd vorm aangenomen hebben, begint hij te tekenen.

Vanaf 6 jaar
4 JUNI 2019
Prentenboek
32 blz.
19 x 24 cm
€ 15,99
NUR 274
ISBN 978 90 02 26895 3

9 789002 268953

Niet voor kinderen die niet liegen

Little Liars Club

De meest vieze wedstrijd ter wereld
Jonas Boets
Gloria houdt niet van paarden. Niets mis mee, niet alle
meisjes hoeven van paarden te houden. Maar wanneer er
een wedstrijd is om een paard te winnen, doet ze toch mee.
Niet voor zichzelf, maar om dat vervelende meisje uit haar
klas een hak te zetten. Niet echt sympathiek? Klopt.
Pas wanneer Gloria plots een drol op haar bord krijgt, beseft
ze dat ze beter niet had gelogen.
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» Nieuwe reeks van Jonas Boets

over Jonas Boets
Jonas Boets liegt de bokes uit je brooddoos en het vieruurtje uit
je boekentas. Om daarmee weg te komen, doet hij beroep op de
Little Liars Club. Benieuwd? Dringend lid worden! Dat hij de zoon
is van Roger Van Asten en daarmee de fictieve broer van Katrijn
en Pieter uit Spring is dan weer niet gelogen.

Vanaf 10 jaar
28 MEI 2019
Paperback
96 blz.
14 x 21,5 cm
€ 15,99
NUR 283
ISBN 978 90 5908 972 3

9 789059 089723
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SUCCESVERHALEN VAN DE LITTLE LIARS CLUB!
#littleliarsclub #llc

‘Het is dankzij de Little Liars Club dat Geppetto en ik nog door

Dat de Little Liars Club een ongelooflijk succes wordt,
is hoegenaamd geen leugen.
En dit doen we alvast om aan dat succes bij te dragen!

dezelfde deur kunnen’ (Pinokkio)
‘Het was penalty!’ (Echt elke voetballer ter wereld)
‘Ik dank mijn vijf overwinningen in de Tour de France aan de
Little Liars Club.’ (Lance Armstrong)

‘ Spreken is zilver, liegen is goud!’*
Internationale mediacampagne die via YouTube in 172 landen
24

wordt uitgerold.
Charter van 3500 leugenwetenschappers om belang van de Little
Liars Club aan te tonen
Getuigenissen van 12 bekende leugenaars over hun ervaringen

‘wat mag je wél verwachten?‘

met de Little Liars Club

www.littleliarsclub.com voor extra content, meer verhalen en

175 zeppelins die tussen 1 maart 2019 en 1 september 2019 non-

interactie met de lezers

stop circuleren boven 10 wereldsteden met de slogan van de Little

Klasbezoek van Jonas Boets

Liars Club

Theatervoorstelling van de Little Liars Club

Een lezing in de bibliotheek van Stekene

Fysieke lidkaarten om echt bij de club te horen

Open brief van ‘36 boze moeders die echt wel wisten dat je dat

Een exclusief exemplaar van het allereerste boek dat slechts op

koekje voor het eten toch hebt gegeten’ naar alle grote pershuizen

250 exemplaren verkrijgbaar is

in België en Nederland.

Videocontent om te delen op jouw sociale kanalen

Gratis merchandise van balpennen tot limited edition

Trailer met meer uitleg over de Little Liars Club

leugendetectors.

Facebookpagina voor de ouders/Instagram voor de kleine

Interview met Jonas Boets in Liars Today.

leugenaars

50 biechtsessies in een parochie naar keuze

Veel leugens, plezier en knotsgekke verhalen

…

* En met bovenstaande beloftes halen we goud, want voor wat we écht gaan doen,
kijk je best naar rechts.
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Wat als in je familie niets is zoals het lijkt?

Koekoeksjong
Hilde Gerard
Lieze, zeventien, heeft het gehad. Ze wil weg uit het internaat waar
alles getimed wordt en ze geen moment aan de aandacht van haar
begeleiders kan ontsnappen. En met haar flutmoeder Lynn wil ze ook
niks meer te maken hebben. Die kijkt sinds de komst van haar nieuwe
vriend toch niet meer naar haar om. Ontsnappen uit het internaat en
dan zal ze wel zien. Tot medestudente Margit roet in het eten gooit.
Haar verzinsels zetten Liezes wereld helemaal op zijn kop…
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» Superspannende pageturner
MEER VAN HILDE E. GERARD

Kantje moord
978 90 5908 825 2 | € 15,99

over Hilde E. Gerard
Hilde E. Gerard woont in Turnhout. Ze studeerde af als
sinologe en werkt als leerkracht geschiedenis, Duits en
Engels. Ze schreef eerder al verschillende kinderboeken en
jeugddetectives.

Vanaf 14 jaar
6 AUGUSTUS 2019
Paperback
ca. 144 p.
14,5 x 21 cm
€ 15,99
NUR 284
ISBN 978 90 5908 973 0

TO PPER

Girlpower in moeilijke omstandigheden

Watervrees
Dirk Bracke
Sien is alleen en doodsbang voor water. Als kind probeerde
haar moeder haar in bad te verdrinken en sindsdien kan Sien
geen zwembad meer zien. Wanneer ze na de dood van haar
vader alleen gaat wonen, wordt ze tot over haar oren verliefd
op Frenkie. Hij wil haar social media-profiel boosten en een
filmpje maken waarin Sien het water ingaat. Maar zijn zijn
bedoelingen wel zuiver?

28 28
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» Thema’s: social media, manipulatie,
watervrees

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?

3DE
DRUK
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.

12 13 14 15 16

Boek bij
de kortfilm van

Adil El Arbi
& Bilall Fallah

Florica
978 90 5908 835 1 | € 15,99

Has#tag
978 90 5908 881 8 | € 15,99

over Dirk Bracke
De helmboswuivende Dirk Bracke, het collectieve geheugen van
de Vlaamse jeugdliteratuur en de BFF van Hollywoodduo Adil en
Bilall. Voorziet jongeren al van minutieus uitgewerkte boeken
van toen hun ouders zelf nog pubers waren. Zijn neus voor
maatschappelijk gedragen onderwerpen haalt hij van tijd tot tijd
zéker niet op voor een prima glaasje rood of een steak tartaar.

Vanaf 14 jaar
4 JUNI 2019
Paperback
ca. 176 blz.
14 x 21,5 cm
€ 15,99
NUR 284
ISBN 978 90 5908 998 3

De rijke uren van
Jacominus Gainsborough

Het bos slaapt
Rébecca Dautremer, vertaling Edward van de Vendel

Rébecca Dautremer, vertaling Edward van de Vendel
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Tweede druk

Tweede druk

In twaalf scènes vertelt

Twee personen, waarvan er

Rébecca Dautremer het verhaal

een op een prins lijkt, staan te

van Jacominus Gainsborough.

praten aan de rand van de weg.

Kleine dingen, grote momenten,

Ze merken een vlinder op, een

vreugde, verdriet, twijfels,

kikker, een konijn, een olifant, een

beproevingen... De held van

ridder… allemaal in slaap. Dichter

dit boek is niet de sterkste of

bij de stad merken ze een kind

de grootste. Hij is misschien

op een schommel, een orkest,

zelfs een beetje zwakker dan

twee boksers, een koning en een

de anderen, als je goed kijkt.

koningin… al iets wakkerder.

Maar voor een klein konijn
heeft hij heeft een prachtige
en een ongelooflijke naam.
Alle personages in dit boek zijn
trouwens dieren.
In dit unieke prentenboek viert
Rébecca Dautremer de vreugde
van het leven! Ze brengt hulde
aan het werk van Beatrix Potter
Van 5 tot 105 jaar
REEDS BESCHIKBAAR
Hardcover
56 blz.
29 x 33,2 cm
€ 19,99
NUR 274
ISBN 978 90 5908 949 5

9 789059 089495

of Italo Calvino, zonder haar
eigenheid te verliezen.

» Modern sprookje met betoverende
illustraties

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.

Van 5 tot 105 jaar
REEDS BESCHIKBAAR
Prentenboek
64 blz.
29 x 33,2 cm
€ 19,99
NUR 274
ISBN 978 90 5908 859 7

9 789059 088597
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Wie knipt de tenen van de reus?
Versjesgroeiboek voor jong en oud

Jan Smeekens, met illustraties van Ingrid Godon,
Kristien Aertssen en Sylvia Weve

Bestelinformatie

VERKOOP EN DISTRIBUTIE
BELGIË

Derde druk van
succesvol versjesboek
Jan Smeekens selecteerde
met veel zorg meer dan

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

120 lieve, grappige, stoute
en originele gedichten voor

NEDERLAND

peuters en kleuters. Maak

New Book Collective
Silodam 119
1013 AS Amsterdam
T +31 (0) 20 226 02 38
verkoop@newbookcollective.com
promotie@newbookcollective.com
www.newbookcollective.com

kennis met de gedichten
van dichters als Frank Adam,
Paul Biegel, Eric Carle,
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Hans en Monique Hagen,
Nannie Kuiper, Geert De
Kockere, Joke van Leeuwen,
Edward van de Vendel, Riet
Wille en vele anderen. Met
verrassende illustraties
van Ingrid Godon, Kristien
Aertssen en Sylvia Weve.
Het perfecte boek om
samen met je peuter of

Vanaf 2 jaar
REEDS BESCHIKBAAR
Hardcover
136 blz.
19 x 25 cm
€ 19,99
NUR 275
ISBN 978 90 5908 828 3

9 789059 088283

kleuter de magie van taal te
ontdekken.

over Jan Smeekens
Jan Smeekens (1945-2011) bouwde zijn jarenlange expertise over
kinderliteratuur op als onderwijzer en als recensent van kinderboeken
bij de Zeeuwse Courant .

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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