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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:            (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!

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, cd-
hoesjes, 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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