Kathleen
Amant
auteur en illustrator

Dit ben ik
Kathleen Amant (1969) debuteerde in 2004 als auteur en illustrator met haar boeken over
de eigenwijze peuter Anna. 15 jaar later schreef en tekende ze 200 boeken waarvan meer
dan 60 'Anna'-titels. Anna is het vriendje van vele kindjes in verschillende landen.
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Praktische info
Geboortedatum:

Werkgebied:

15 maart 1969

Oost- en West-Vlaanderen

Woonplaats:

Website:

Impe-Lede (België)

www.amant.be

Doelgroep:

Contact:

Kleuteronderwijs, (onthaal)ouders...

kathleen.amant@gmail.com

Activiteit:
Lezingen over boeken; schilderen of tekenen met heksje Mimi (zie amant.be/lezingen)
Bijzonderheden:
Voor volwassenen/studenten: 1,5 uur; voor kleuters: 50 min. (incl. meetekenen)
Laptop en beamer nodig, eventueel flip-over of schildersdoek (mag bij jullie blijven)
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Guy
Daniëls
Jeugdauteur

Dit ben ik
Al 20 jaar trek ik met mijn verteltent en auteurslezingen naar de Vlaamse basisscholen.
Als kleuterleider kon ik ervaren hoe leuk het is om met kinderen en prentenboeken te
werken. Intussen zijn er al 27 prentenboeken verschenen en is de passie groter dan ooit.
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Praktische info
Geboortedatum:

Werkgebied:

3 juni 1969

Heel Vlaanderen

Woonplaats:

Website:

Niel-Bij-As (België)

www.guydaniels.be

Doelgroep:

Contact:

Kleuters + lagere school

Info@guydaniels.be

Activiteit:
Een cultureel boekenaanbod voor de hele basisschool!
Bijzonderheden:
Kleuters/1ste graad: meester Guys Verteltent – 8 voorstellingen mogelijk
2de/3de graad: lezing (Hoe ontstaat een boek?) of workshop (Maak zelf een prentenboek)
Prijs: 3,50 euro/kind
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An
Leysen
auteur en illustrator

Dit ben ik
An Leysen (1972) is leerkracht creatie en modeltekenen aan het Heilig Graf in Turnhout,
maar schrijft en tekent zelf ook boeken. Met haar man, beeldend kunstenaar Jef Faes,
heeft ze een dochtertje Louise (2004), die al enkele van haar boeken mee illustreerde.
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Praktische info
Geboortedatum:

Werkgebied:

3 maart 1972

België

Woonplaats:

Website:

Eindhout (België)

/

Doelgroep:

Contact:

Sprookjeskinderen vanaf 5 jaar

anleysen@telenet.be

Activiteit:
Lezingen met knutselmoment
Bijzonderheden:
Voorlezen uit mijn boeken, knutsel- of tekenopdrachten rond het thema sprookjes.
Benodigdheden: computer met beamer, ruimte om creatief bezig te zijn, papier,
kleurpotloden, lijm ...
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Pauline
Oud
auteur en illustrator

Dit ben ik
Pauline Oud schrijft en illustreert al ruim 23 jaar kinderboeken. Haar boeken over konijntje
Fien en muisje Milo of de peutertjes Kas en Saar worden wereldwijd gelezen.
Educatieve elementen zijn altijd spelenderwijs aanwezig in haar boeken.
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Praktische info
Geboortedatum:

Werkgebied:

10 maart 1963

Zuid- en Midden-Nederland

Woonplaats:

Website:

Bilthoven (Nederland)

paulineoud.nl, lettersenspetters.nl

Doelgroep:

Contact:

Peuters, kleuters, ouders & pro's

Paulineoud@xs4all.nl

Activiteit:
Peuters, kleuters: voorlezen, spel- of knutselactiviteit / ouders, pro's: inspiratieworkshops
Bijzonderheden:
Omdat Pauline druk aan nieuwe boeken werkt, komt juf Bertine bij jou in de groep. Met
haar extra materialen bij Fien & Milo, Kas, Saar en Sem, geeft ze tips om interactief voor
te lezen, thema's vorm te geven en activiteiten uit te werken. / info@lettersenspetters.nl
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Liesbet
Slegers
auteur en illustrator

Dit ben ik
Liesbet Slegers werd op 26 juli 1975 geboren te Geel. Ze studeerde Toegepaste
Grafiek-Illustratie aan Sint-Lucas te Antwerpen. Na haar studie begon ze als zelfstandige.
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Praktische info
Geboortedatum:

Werkgebied:

26 juli 1975

In overleg

Woonplaats:

Website:

Herentals (België)

www.liesbetslegers.be

Doelgroep:

Contact:

Kinderen van 2,5 t.e.m. 7 jaar

liesbet.slegers@skynet.be

Activiteit:
Vertelsessies met workshops
Bijzonderheden:
Ik lees voor uit een boek van Karel of Kaatje en maak terwijl grote tekeningen. De
kinderen helpen mee het verhaal op te rakelen aan de hand van de tekeningen. Er is ook
een kleine workshop. Voor de oudere kinderen gebruik ik een beroepenboek.
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Mack
van Gageldonk
auteur en illustrator

Dit ben ik
Mack van Gageldonk (Den Haag) was journalist, ging dan naar de Kunstacademie, en
combineert nu schrijven met tekenen. Hij maakt zowel informatieve als prentenboeken. In
Amerika werd hij drie keer opgenomen in de selectie ‘Beste boeken van het jaar’.
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Praktische info
Geboortedatum:

Werkgebied:

16 maart 1960

Nederland en Vlaanderen

Woonplaats:

Website:

Berkel en Rodenrijs (Nederland)

mackbooks.com

Doelgroep:

Contact:

Kinderen 4-5 jaar, volwassenen

hallo@mackbooks.com

Activiteit:
Interactieve voordracht
Bijzonderheden:
Aanwezigheid van een flip-over of beamer en een enthousiast publiek.
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Guido
Van Genechten
auteur en illustrator

Dit ben ik
Guido Van Genechten (Mol, 1957) volgde tekenen en schilderen, grafiek en fotografie aan
de Academie voor Beeldende Kunsten in Mol. Toen hij in 1998 met ‘Rikki’ de Prijs van de
stad Hasselt won, de internationale illustratorenwedstrijd, brak hij door in het buitenland.
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Praktische info
Geboortedatum:

Werkgebied:

19 augustus 1957

Heel Nederland en België

Woonplaats:

Website:

Mol (België)

www.guidovangenechten.be

Doelgroep:

Contact:

Volwassenen

mail@guidovangenechten.be

Activiteit:
Lezingen
Bijzonderheden:
'Hoe komt een prentenboek tot stand? Waar haal ik mijn inspiratie? Welke tekentechniek
hanteer ik? Hoe zit het met vertalingen?' Aanwezigheid van een flip-over met papier of
een bord, scherm en beamer, een flinke tafel, twee liter water of fris en een goed publiek!
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Ruth
Wielockx
auteur en illustrator

Dit ben ik
Ruth Wielockx (Mol) hield altijd al veel van lezen, tekenen en verhaaltjes bedenken. Eerst
gaf ze les, maar sinds ze in 2004 de publieksprijs ‘Prijs van het Kind’ in de internationale
illustratorenwedstrijd ‘De prijs van de stad Hasselt’ won, maakt ze gepassioneerd boeken!
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Praktische info
Geboortedatum:

Werkgebied:

11 januari 1971

België en Nederland

Woonplaats:

Website:

Balen (België)

www.ruthwielockx.com

Doelgroep:

Contact:

Kleuters en volwassenen

ruth.wielockx@gmail.com

Activiteit:
Lezingen
Bijzonderheden:
Aanwezigheid van een scherm en beamer, een tafel of bureau, een glaasje water en een
fijn publiek!
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