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Rotterdam, 24 september 2013

Oeioeioei! Een één euro-boekje voor het Jaar van het Voorlezen
Lemniscaat brengt limited edition jubileumvoorleesboekje uit
Ter gelegenheid van het Jaar van het Voorlezen én het vijftigjarig jubileum van
Lemniscaat trakteert de uitgeverij lezers en boekverkopers op een minivoorleesboekje
van maar één euro. Het boekje bevat het verhaal ‘Een feest voor iedereen’ van Hanna
Kraan, geïllustreerd door Annemarie van Haeringen. Daarnaast zijn achterin
kortingsbonnen te vinden voor zes mooie grote voorleesboeken van Lemniscaat,
namelijk:
De grote Robin (Sjoerd Kuyper & Marije Tolman),
Ik ben Krik, Krik ben ik (Hanna Kraan & Mies van Hout),
Hier is de boze heks (Hanna Kraan en Annemarie van
Haeringen),
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand (Maria van Donkelaar &
Sandra Klaassen),
Moffel en Piertje (Lieneke Dijkzeul & Doesjka Bramlage) en
De hele wereld rond (Martine van Rooijen, Maria van
Donkelaar & Sandra Klaassen).
Op debozeheks.nl en de bijbehorende Facebookpagina, de website over Hanna Kraan en haar
boeken, wordt het jubileumboekje verloot onder de bezoekers.
HANNA KRAAN

(1946 – 2011) is het meest bekend van haar boeken over de boze heks, waarvan het eerste,
Verhalen van de boze heks, in 1990 bij Lemniscaat verscheen. Na zes boeken over de boze
heks en de dieren in het bos begon ze aan een nieuwe serie, over de eekhoorn Krik en zijn
vrienden. Van beide series verscheen een voorleesbundel met illustraties in kleur.
www.debozeheks.nl
ANNEMARIE VAN HAERINGEN

(Haarlem, 1959) ontving al vele prijzen voor haar illustraties in prenten- en jeugdboeken.
Voor Lemniscaat illustreerde ze de boeken over de boze heks van Hanna Kraan en Juttertje
Tim van Paul Biegel.
Oeioeioei! · Hanna Kraan & Annemarie van Haeringen · gebonden, 30 pag. incl. kortingsbonnen ·
ISBN 978 90 477 0609 0 · prijs: € 1,Neem voor meer informatie contact op met Kelly Roos, pers en promotie Lemniscaat, tel: 010-206 29
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