
2 Coco, of Het kleine  
zwarte jurkje

Voor wie? 69 jaar
Wat? Niet alleen schilders zijn 
kunstenaars. Ook 
modeontwerpsters zijn dat. 
Ken je Coco Chanel? Zij is een 
van de beroemdste Franse 
modeontwerpsters van de 
twintigste eeuw. Leer het 
leven van Coco kennen, 
ondersteund met mooie 
prenten. Ze groeide op in een 
weeshuis, waar ze leerde 
naaien en borduren. 

1 Bosch: het vreemde 
verhaal van Jeroen, zijn

pet, zijn rugzak en de bal
Voor wie? 69 jaar
Wat? Een kijk, zoek en 
vertelboek in één. Jeroen is zijn 
pet, rugzak en bal kwijt. Op zijn 
zoektocht komt hij terecht in 
een bizarre wereld die bevolkt 
wordt door vreemde en 
griezelige wezens. De auteur 
heeft zich voor deze wereld 
laten inspireren door de 
werken van kunstenaar 
Jheronimus Bosch.    

Lady Gaga kondigt 
nieuw album aan
De Amerikaanse popster Lady Gaga (33) 
heeft nieuwe muziek klaar. Vorige vrijdag 
liet ze al de clip van haar nieuwe single 
Stupid love los op de wereld. 
Maandagavond volgde dan het nieuws dat
ze op 10 april met een nieuw album komt.
Dat zal Chromatica heten. Het album zou 
zestien nummers tellen. Het is al even 
geleden dat we nog eens iets muzikaals te 
horen kregen van Gaga. Ze bracht in 2018 
wel het album A star is born uit, dat 
hoorde bij de film. Maar het laatste 
soloalbum kwam uit in 2016, Joanne. 
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Eerste Vlaamse 
kerstfilm op komst
Kerst is dit jaar extra vroeg in het land. 
Op maandag 16 maart starten namelijk 
de opnames van de eerste Vlaamse 
familiekerstfilm ‘Familie Claus’. Die film 
vertelt het verhaal van Jules Claus die 
ontdekt dat zijn opa de enige echte 
Kerstman blijkt te zijn. Voor de film 
hebben de makers een leuke cast 
verzameld. Onder anderen Stefaan 
Degand, Eva van der Gucht, Josje 
Huisman, Mo Bakker en Jan Decleir 
spelen mee. De opnames lopen tot eind 
april. De film moet op 25 november 
2020 in de Vlaamse bioscopen komen.
 (eadp)

5 BOEKENTIPS,
HELEMAAL 

IN THEMA

Kennen we nu al de winnaar van het 
Eurovisiesongfestival? Het lijkt erop nu 
de song van IJsland bekendgemaakt is. 
De band Daði og Gagnamagnið gaat 
naar het Nederlandse Rotterdam met 
het nummer Think about things. Ze 
wonnen de voorrondes in IJsland. En 
meteen staan ze hoog bij de 
bookmakers. Het is een popnummer met 
aanstekelijke danspasjes. In de clip zelf 
voeren de bandleden op een knullige 
manier een act op alsof ze op een 
kampavond zitten. De frontman van de 
band haalde zijn inspiratie bij zijn 
dochter die vorig jaar in april werd 
geboren. “Je weet dat je van dat kleine 
mensje houdt, met heel je hart. Omdat 
ze in het begin niet zo veel deed, wilde 
ik graag te weten komen hoe ze over 
allerlei dingen zou denken”, zegt hij op 
een website. Ze zijn al meteen de 
topfavorieten volgens de bookmakers. 
Dat zijn mensen die de kansen van iets 
inschatten. Litouwen en Roemenië 
vullen de top drie aan. Hooverphonic 
staat met Release me op de zestiende 
plaats. 

De jeugdboekenmaand
draait deze keer rond

het thema kunst.
Daarom geven we jou

vijf boeken die over
een kunstenaar gaan,

in de breedste beteke-
nis van het woord.

“Een bibliotheek is 
ook een beetje een 
museum met kunst”

Kennen we de winnaar 
van het Songfestival al?
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4 In de tuin 
van Monet

Voor wie? 912 jaar
Wat? De Franse schilder Monet 
maakte honderden werken van 
zijn eigen tuin. Dezelfde 
bloemen schilderde hij telkens 
in een ander licht. Waterlelies 
waren zijn favorietje. In dit 
prentenboek werpt een 
tekenares haar licht op het 
lievelingsonderwerp van de 
bekende impressionist.

5 Mister Orange
Voor wie? 912 jaar

Wat?  Het is 1943 en de broer 
van Linus vecht in de oorlog. 
Linus zelf is loopjongen in New 
York. Elke week bezorgt hij 
sinaasappels aan een schilder 
die hij Mister Orange noemt. De 
kunstenaar die hij zo noemt, is 
Piet Mondriaan, bekend van zijn 
kleurvlakken. (eadp)

3 De jongen die 
Picasso beet

Voor wie? 69 jaar
Wat? De ouders van Tony 
waren allebei kunstenaars en 
goed bevriend met de schilder 
Picasso. Hij is een van de 
bekendste moderne schilders. 
In dit boek leer je hem kennen 
in zijn kindertijd. En leer 
je ook de bijzondere 
vriendschapsband kennen die 
Tony met de schilder had. 

Zo’n mooie goal of een
precieze slag in het tennis, dat

is ook kunst. Mooie dingen om
naar te kijken, dat is kunst. En 

muziek, hé. Muzikanten die samen een
geluid kunnen maken dat me diep 
raakt.”

Zelf maak je als illustrator ook 
kunst. Hoe ben je daarmee 
begonnen?

“In 1999 heb ik een eerste boek 
gemaakt: Houd de dief. Daarvoor heb ik de 
Boekenpluim gewonnen. Zo kreeg ik het 
vertrouwen om nog meer boeken te 
maken. Ik heb bij Ketnet tussen 2001 en 
2005 tekentips gegeven aan de kinderen. 
Dat was heel tof. Als tekenaar zit je 
altijd maar alleen te werken. Maar toen 
ik op tv kwam, kreeg ik een week later al 
zakken vol met tekeningen. Dat contact 
met je publiek is bijzonder als 
illustrator.”

Wat is het moeilijkste aan boeken 
illustreren? 

“Vaak is het moeilijkste de cover. Die 
moet sneller klaar zijn, om bijvoorbeeld 
in catalogussen te zetten om het boek te 
verkopen aan de boekhandels. Maar 
soms zit je nog niet helemaal in het 
verhaal. Of je weet nog niet welke 
tekening er het beste bij past. Je moet 
daar heel hard over nadenken.”

Wat is jouw favoriete kinderboek? 
“Koning van Katoren van Jan Terlouw. Dat 

las ik toen ik twaalf was. Het heeft me 
echt doen lezen. De toon zat meteen 
juist voor mij. Het is zoals met films: van
bij het begin zat ik in het verhaal. 
Tegelijk was het in de scouts het 
kampthema. Daardoor heb ik ook de rest 
van Terlouws boeken gelezen.”

De kinderen krijgen deze maand de 
uitdaging om een kunstwerk te 
maken op basis van een boek. Wat 
zijn jouw tips?

“Bekijk het boek eens vanuit een ander
standpunt. Dat kan heel boeiend zijn. Of 
speel met technieken. Boetseer de cover, 
of maak een foto. Vergroot of verklein 
dingen. Of je kan een ‘wat als’ maken 
Wat als Sjakie en de Sjokoladefabriek 
echt bestond in je gemeente? En je kan 
erin rondlopen? Wat als Zonnedorp je 
buurtgemeente was en je zelf bij 
Gobelijn kon langsgaan? Kruis je eigen 
leven met een fictieve wereld. Vraag je 
echt af wat kunst met je doet, en de 
ouders mogen meedoen. En een laatste 
tip: zoek het niet te ver.”

In maart is het weer tijd voor de 
Jeugdboekenmaand. Dit jaar doet 
de organisatie Iedereen Leest een 
beroep op Ketnetwrapper Sien 
Wynants (29) en illustrator Tom 
Schoonooghe (46) als peter en meter. 
“Kunst kan heel veel zijn, zelfs een 
heel erg mooie goal in het voetbal”, 
zegt Tom.

Illustrator Tom 
Schoonooghe is peter van 
de Jeugdboekenmaand die 
in het teken staat van kunst

EVA DE POORTER

Kunst is het thema van deze 
jeugdboekenmaand. Wie kan je dan 
beter als peter vragen dan iemand die 
dag in, dag uit kunst maakt in de vorm 
van tekeningen? Vanwege zijn job als 
illustrator heeft Tom Schoonooghe dan 
ook ja gezegd. “Ik ben nogal een 
beeldenmens. Ik vind het zelf heel fijn 
om een boek te bekijken vanuit het 
beeld, niet alleen vanuit het verhaal en 
de tekst. Soms vormen die een ander 
verhaal naast het verhaal in tekst”, zegt 
hij. “Kinderen die niet graag lezen, 
kijken misschien wel graag in boeken. 
Voor de foto’s of de beelden. 
Prentenboeken hebben heel veel kunst. 
En eigenlijk is een bibliotheek een 
beetje een museum.”

Wat ga je dan doen als peter?
“Dinsdag was er de grote kick-off in het

S.M.A.K. (Stedelijk Museum voor Actuele Kunst, 
nvdr.) in Gent. Daar hebben we kinderen 
verrast die op museumbezoek zijn. De 
rest van de maand ga ik veel lezingen 
geven al tekenend. En ik ga kinderen en 
volwassenen interviewen over hét beeld 
in het boek dat hun leven heeft 
veranderd.”

Welk boek is dat bij jou?
“Bij mij zijn het er twee: De zonnetempel 

van Kuifje en Nijntje van Dick Bruna. Die 
laatste omdat ik die zo snel begreep, 

zoals iedereen wereldwijd dat doet. 
En later Kuifje. Die albumcover 

heeft me doen reizen. Naar Zuid-
Amerika bijvoorbeeld, maar ook in
mijn fantasie. Ik hou ook van die
kleuren en hoe Hergé juist 
tekende. Die handen van Kuifje
zijn echt juist.”

Wat is kunst voor jou?
“Dat kan heel veel zijn. 

Schilderijen in musea heb ik altijd
heel boeiend gevonden. Maar kunst

hoeft niet altijd in een kadertje te 
hangen in een museum. Ik kijk heel 
graag naar het voetbal en het tennis. 
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