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KINDERBOEKENWEEK 2 t/m 13 oktober 2013: KLAAR VOOR DE START??????!!!
Sprint naar Kinderboekwinkel Kakelbont en ontmoet geweldige kampioenen!
GRAPPENKAMPIOEN LOES RIPHAGEN
Op woensdag 2 oktober om 14.30 uur wordt LOES RIPHAGEN door ons gehuldigd als
de grappigste prentenboekenmaakster van Kakelbont. Ze gaat natuurlijk ook signeren
en voorlezen uit haar boeken. En dat is al een hele stapel: van haar nieuwste
prentenboeken Zzz (Kinderboekenweek) en Vlieg op, dikke bromvlieg!,
Superheldjes (2011), Ik wil een walvis! tot Huisbeestenboel (Vlag en Wimpel 2010). Er is veel te zien
en te lachen in de boeken van Loes!

BOEKENPAUW- EN GULDEN PALETWINNAAR

TOM SCHAMP

Op vrijdag 11 oktober om 14.30 uur komt de winnaar van het Gulden Palet en van de Belgische
Boekenpauw naar de winkel: TOM SCHAMP. Hij vertelt over zijn bekroonde alfabetboek Het leukste
abc ter wereld. Eerder won hij een Boekenpauw (de Belgische Gouden Penseel) en een Boekenpluim
(de Belgische Zilveren Penseel). Vanaf 14.30 uur zit de driedubbele winnaar voor je klaar.

EXPOSITIE TOM SCHAMP: HET LEUKSTE ABC TER WERELD!
Vanaf oktober hangen de tekeningen uit o.a. het bekroonde boek Het leukste
abc ter wereld van TOM SCHAMP achter in de winkel. Kom genieten van de
fantasierijke tekeningen met mensen, dieren, auto’s, noem maar op.
‘Tom Schamp laat je zien wat je nooit eerder zag, maar vanaf nu beslist niet
meer kunt wegdenken. Bekijk je immers de kop van een alligator, zet je de bek
op een kiertje en zet je daar een stokje tussen om hem open te houden, en draai je hem een
kwartslag, met de opening naar beneden, dan staat daar, natuurlijk, een A’.
(Uit het juryrapport van de Penseeljury.)

DE KINDERBOEKENWEEKBOEKEN
Wie een kinderboek koopt in de Kinderboekenweek, krijgt daar natuurlijk een cadeau bij:
het KINDERBOEKENWEEKGESCHENK Je bent super… Jan! van HARMEN VAN STRAATEN.
Lees over Jan die door het ministerie van Alleenstaande en In de Steek Gelaten Kinderen naar
het verschrikkelijke internaat IJsendoorn gestuurd wordt. Jan zal zijn superkrachten
moeten gebruiken, maar heeft hij ze nog wel?
ZZ
En dan is er het PRENTENBOEK van de Kinderboekenweek, van LOES RIPHAGEN:
Een echt Loesverhaal over de pechdag van Meneertje. Wat doe je als je fiets is gestolen,
soep is aangebrand, hamster dood is gegaan? Voor maar € 5,- kom je het te weten.
Haal ook de gratis KINDERBOEKENKRANT en de VOORLEESGIDS, boordevol boekentips.

Z

En achterop deze brief staat onze eigen KAKELBONTE TIPLIJST!

Volgend jaar onze digitale Nieuwsbrief ontvangen? Geef je op via: www.kakelbont.info.
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ter
TENTOONSTELLING VAN HET
Het bekroonde prentenboek van Tom Schamp bij Kakelbont!
Zijn A is een alligator, zijn B een contrabas, zijn C een Chiquita-banaan: elke letter heeft allerlei
verrassingen en vondsten. De lettervormen beeldt hij op verschillende manieren uit. Je raakt niet
uitgekeken, de fantasie spat overal vanaf. Zijn Z is maar liefst een zwaan, zebra en zeevogel. De tekst
erbij luidt: ‘Zoveel onzin zag ik zelden.’
En dat is kort samengevat waar het in de fantasiewereld van Tom Schamp over gaat. Zoveel mogelijk
vrolijke associaties, grapjes en rare dingen bij elkaar gebracht. Alles is uitgevoerd in prachtige
kleuren, van roze tot diep donkerbruin, van groen tot helder oranje.
Zijn vormentaal is heel herkenbaar, hij heeft een heel eigen signatuur. Mensen
hebben vaak lange benen, met een soort dansschoentjes aan. Dieren lijken meer
op speelgoeddieren, aaibaar en knuffelbaar. Vissen met zwembanden om, een
nijlpaard op rolschaatsen, een poes in een theepot, een panter, poema en een
panda in de vorm van een P; alles kan in Toms wereld. En auto’s, eindeloos veel
auto’s heeft hij getekend. Een taxi met een hond achter het stuur en een alligator
achterin of een taxi met een pinguïn als chauffeur en vogels als passagiers?
Je komt ze allemaal tegen in zijn boek bij de letter T van Totaal getikt!
Tom Schamp won in België de Boekenpauw voor dit boek, en hier het Gulden Palet!

Uit het juryrapport van de Belgische Boekenpauw (het Belgische Gouden Penseel):
"In dit boek overtreft Tom Schamp zichzelf. Het is ronduit verbluffend en spannend wat hij hier doet
met letters. (..) Dit boek mag met recht Het leukste ABC ter wereld heten. Mensen en dieren vormen
zich naar de bogen en hoeken van de letters, maar ook: kunstig gedrapeerde schoenen (de N),
triomfbogen (de M), een torenkraan (de T) en een appelboom met een ladder ertegenaan (de R).
In dit boek krijgt Tom Schamp de kans om te switchen tussen grote vormen (de spread van de letter
Q wordt slechts bevolkt door een kat en een slak) en exuberante details. Daar komt bij dat het
samenspel met de woorden al even speels en eigenzinnig is."

En de Nederlandse jury schreef:
"In de beste traditie van het Vlaamse surrealisme weet de Belg Tom Schamp ons te verrassen met zijn
unieke fantasiewereld. (…) Elk van de zesentwintig letters is weer anders verbeeld, en op elke plaat is
de letter – of in elk geval de vorm van de letter – leidend. Dat werkt door op alle niveaus: hoe langer
je kijkt naar de W’s in het gewei van Walter het wapitihert, hoe meer je er ziet, zo veel dat het je
heerlijk duizelt. Het is afwisselend, fantasierijk en vrolijk.’
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KAMPIOENEN IN ONZE WINKEL
Loes Riphagen, grappigste prentenboekenmaakster
Op woensdag 2 oktober, vanaf 14.30 uur komt LOES RIPHAGEN voorlezen en signeren in de winkel.
Ze is al een goede bekende van Kakelbont: twee jaar geleden exposeerde ze in de winkel. Dit
jaar komt ze maar liefst met twee nieuwe prentenboeken: Z Z (prentenboek van de
Kinderboekenweek) en Vlieg op, dikke bromvlieg! Het zijn kijkboeken vol details.
Loes: ‘Elk boek dat ik maak, wil ik mooier en beter maken. Met meer details en grappen.
Elk boek wordt gedetailleerder.’ Vlieg op, dikke bromvlieg! gaat over een wel heel irritante
bromvlieg. Het boek heeft een verpletterend einde!
De prentenboeken De gele olifant en Ik wil een walvis!, beide uit 2012, zijn ook erg
grappig. Wat dacht je van een olifant die gele spullen verzamelt, of van het jongetje Tim dat zo graag
een huisdier wil? Hij schrijft op zijn verlanglijstje: 1. Een huisdier, 2. Een huisdier, 3. Een huisdier. 4. En
anders niets. Beide prentenboeken maken je meteen aan het lachen, net als Superheldjes (2011),
Huisbeestenboel (2009) en haar debuut Slaapkamernachtdieren (2008).
Loes vindt het een enorme eer dat ze het prentenboek van de Kinderboekenweek mocht maken.
‘Het is de grootste eervolle opdracht die ik kan krijgen. Het voelt als een hele grote prijs. Ik denk dat
ze me in kinderboekenland nu al wel kennen, maar door de grote oplage van dit boek hoop ik dat
ook de lezers mij volop gaan ontdekken.’ Daar gaan we voor zorgen in onze winkel!

Z

Tom Schamp, winnaar van het Gulden Palet!
Vrijdag 11 oktober vanaf 14.30 uur kun je de driedubbele winnaar TOM SCHAMP ontmoeten en zijn
expositie bekijken. Dus trek een sprintje naar de Oudegracht!
In België won hij dit jaar de Boekenpauw en in Nederland het Gulden Palet voor Het leukste abc ter
wereld. In 2005 verscheen een schitterend overzichtsboek van zijn gehele werk: Tom Schamp
illustrator, dat laat zien dat hij niet alleen kinderboeken illustreert, maar ook wenskaarten, cdhoesjes, affiches, kalenders, tot koektrommels aan toe. Zelfs zijn huis is door hem aangepakt: alles is
vrolijk versierd en beschilderd. Traptreden, piano, muren, ordners, alles zet hij naar zijn eigen hand.
Hij ontwierp ook kinderstoeltjes die je kunt omkeren.
Dat omkeerbare zie je vaker terug in zijn boeken, zoals Heen en weer naar de stad. Je kunt het boek
ronddraaien en van alle kanten bekijken. ‘Een vondst van mijn zoon,’ zegt Tom. ‘Hij speelde vroeger
graag in mijn werkkamer en stalde dan alle auto’s uit rond mijn bureau.’ De autootjes waren door
vader Tom gemaakt, met een verschillende voor- en achterkant. De oren van een olifant in een
circuswagen vormen aan de achterkant twee boterhammen die uit een broodrooster steken.
Heen en weer naar de stad is een heerlijk groot kartonboek. Piep mag mauw zeggen (2010) is heel
geschikt voor beginnende lezers.
Ook zullen er illustraties hangen uit het boek Het heerlijke eiland van Koning Torelore, een
bijzonder prentenboek in de vorm van een theater.
Mis deze driedubbele winnaar niet!!
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NIEUWE BOEKEN DIE WIJ HET MOOIST VINDEN*
TOT EN MET 6 JAAR
Cousins; Klop, klop, klop 13.95
Haeringen; Coco of het kleine zwarte jurkje 13.95
Driel; Billy de kip 12.95
Bon; Jaar lang feest met Haas 16.95
Gravett; Kat van Saar 13.99
Schubert; Piepkleine muis 14.95

7-9 JAAR
Khing/VandenHeede; Vos en Haas Spel van Jak 5.00
Rempt; 1,2,3 en af 6.95
Leeuwen; Maar ik ben Frederik, zei Frederik 13.95
Vriens; Steffie en de mislukte inbrekers 12.99
Oerlemans; Sterrenkijker 16.95
Menten; Dummie de Mummie en de dans van de Cobra 14.99
Schotveld; Zolderkinderen 13.99

10-13 JAAR
Kolu; Ik en de rovers op zoek naar de gids van Qvist 15.95
Aerts; Vissen smelten niet 13.95
Rood; Jongen die in de muur verdween 14.95
Constable; Wolvenprinses 12.95
Stoffels; Stapelverliefd 12.95

14 JAAR EN OUDER
Noort; Stiefkind 14.95
Taylor; Dromenjagers 12.95
Boter; Zwaartekracht 16.99
Mende; Blauw 13.95
Bourne; Soulmates 14.99
Stiefvater; Ravenjongens 10.00

POEZIE/INFORMATIEVE BOEKEN
Hagen; Ik zoek een woord 19.95
Moeyaert; Jij en ik en alle andere kinderen 19.95
Meijer; Paarden, zwaarden en rare baarden 12.50
Dam; Nu of ooit (Kinderrechten) 17.50

* verschijningsdata onder voorbehoud

