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Annet Schaap en Marit Törnqvist winnen Boekenleeuw en Boekenpauw 2018
Met Lampje (Querido) wint Annet Schaap de Boekenleeuw 2018 en Marit Törnqvist krijgt de
Boekenpauw voor Het gelukkige eiland (Querido).
Op 29 oktober rond 11u maakten Jan Hautekiet, voorzitter Sabam, en Alexis Dragonetti, voorzitter
Groep Algemene Uitgevers (GAU), de winnaars van de Boekenleeuw en de Boekenpauw 2018
bekend. Het zijn de prijzen voor het beste en het mooist geïllustreerde kinder- en jeugdboek in het
Nederlandse taalgebied. De uitreiking vond plaats in de Boek-O-Drôme op de Boekenbeurs in
Antwerpen.
Het is de tweede keer dat kinder- en jeugdboeken uit Vlaanderen én Nederland in aanmerking
komen voor de prijs. De prijs werd dit jaar toegekend aan boeken verschenen tussen 1 januari 2017
en 30 juni 2018. De winnaars ontvangen allebei 2500 euro en een trofee.

Annet Schaap (°1965) wint de BOEKENLEEUW 2018 voor het beste kinder- en
jeugdboek voor Lampje, uitgegeven bij Querido

Uitgeverij Querido
9789045120379
16.99 euro
Auteur en illustrator:
Annet Schaap

Het oordeel van de jury:
“Dit boek mag nu al een klassieker genoemd worden, het ademt die sfeer vanaf
de eerste pagina. Lampje van Annet Schaap refereert aan veel belangrijk werk
uit de canon van het kinderboek, maar staat toch volledig op zichzelf. Het
debuut van Schaap is al ruim bekroond en met lof overladen. Maar dat
weerhoudt de Boekenleeuwjury er niet van zich ook te laten meeslepen en
overrompelen door een weergaloos sprookje. Een boek om in te verdwijnen,
nog een keer te lezen en bij te knorren van literair leesplezier. De jury wikte en
beschikte en koos voor een boek dat tot lezen aanzet en misschien ook wel tot
beter spreken en beter schrijven. Heel af en toe is er zo’n boek dat die speciale
magie heeft en er met kop en schouders boven uitsteekt. De jury van de
Boekenleeuw kan niet anders – maar doet dat met veel overtuiging en
enthousiasme – dan ook deze prijs toe te kennen aan het boek dat al zoveel
prijzen won.
De Boekenleeuw 2018 is voor Lampje van Annet Schaap

Contactpersoon
uitgeverij: Karen
Hoorelbeke
karen@lmbooks.be
0032 477 68 37 14

De jury van de Boekenleeuw 2018 bestond uit: Sofie De Jonckheere (docent
Nederlands), Jaap Friso (recensent, voorzitter), Jan Lambrechts (Beste
Boekenmeester 2018), Dirk Nielandt (Laureaat Sabam Jeugdliteratuuraward
2013) en Iris Van Germeersch (boekhandelaar)

1

Marit Törnqvist (°1964) wint de BOEKENPAUW 2018 voor het mooist
geïllustreerde kinder- en jeugdboek met Het gelukkige eiland, uitgegeven bij
Querido.

Querido
9789045120898
15.99 euro
Illustrator en auteur:
Marit Törnqvist

Het oordeel van de jury:
De Boekenpauw 2018 gaat naar een boek dat een mogelijk voorspelbaar thema
toch op een totaal nieuwe manier weet te verwoorden in woord en beeld. Een
prentenboek dat poëtisch is, maar nooit zwaar op de hand. Waarin de
wisselwerking tussen tekst en illustratie zo goed als perfect is, met illustraties
die zowel speels als dromerig en gevoelig zijn en waarin elke bladzijde een
kunstwerk op zich is. Het is een boek dat precies de juiste snaar raakt, recht
naar je hart gaat en daar waarschijnlijk ook voor lange tijd blijft zitten, van een
auteur/illustrator die al jaren op hoog niveau presteert, maar zichzelf toch weer
overtreft.
De Boekenpauw 2018 is voor Het gelukkige eiland van Marit Törnqvist.
De jury van de Boekenpauw bestond uit:
Jury: Patrick Jordens (recensent), Johan Devrome (docent, illustrator,
vormgever), Tine Kuypers – voorzitter (Iedereen Leest), Els Van den Abeele
(eindredactie Ketnet), Karla De Ceulener (boekhandelaar).

Contactpersoon
uitgeverij: Karen
Hoorelbeke
karen@lmbooks.be
0032 477 68 37 14
Lees het volledige juryverslag van Boekenleeuw en Boekenpauw in de bijlage.
“Ook literatuur dragen we bij Sabam een warm hart toe! Naast componisten, film- en tv-makers,
beeldende kunstenaars en theatermakers vinden literaire auteurs onder wie schrijvers van kinder- en
jeugdliteratuur bij ons onderdak voor het beheer van hun auteursrechten. Met onze steun aan de
Boekenleeuw en de Boekenpauw investeren we graag mee in hun toekomst!”. (Carine Libert, CEO
Sabam.)
Organisatie Boekenleeuw en Boekenpauw & partners
Boek.be organiseert de prijzen met steun van GAU (Groep Algemene Uitgevers), Sabam for Culture,
het cultureel steunfonds van de Belgische vereniging van auteurs- en componisten van Sabam.

VOOR DE PERS
Meer info nodig?
Info Boekenleeuw & Boekenpauw: Greet Spaepen – Boek.be greet.spaepen@boek.be 0473 66 58 72
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