8 nieuwe
superdiverse
verhalen
VOOR KINDEREN VAN 3 TOT 9 JAAR
Sesam 2.0 is een jeugdliteratuurproject met steun van het Vlaams Fonds
voor de Letteren, de provincie Antwerpen en de Nationale Loterij. Nieuwe
creatieve talenten, met of zonder migratieachtergrond kregen de kans om
prentenboeken te schrijven en te illustreren met herkenbare verhalen en
personages in de wereld van nu.
De debutanten lieten zich inspireren door kinderen en werden gecoacht door
ervaren boekenmakers en redacteurs uit België en Nederland.
De eerste reeks Sesam-prentenboeken waren een succes met veel tevreden
lezers. Ook deze tweede reeks bevat sterke, unieke verhalen in een verzorgde
uitgave.
De Sesam-kinderboeken zijn online te koop bij
www.studiosesam.be/winkel of in de boekhandel in België en Nederland.

+ EXTRA
PEUTER
BOEKJE

Studio Sesam vzw is uitgever van superdiverse kinderboeken, organisator van het Sesamfestival en biedt diensten aan op het vlak van diversiteitscommunicatie.
Facebook Sesam · contact@studiosesam.be · +32 (0)486 67 83 99 · www.studiosesam.be

8 superdiverse verhalen gebundeld in 4 kleurrijke prentenboeken
1

2

MMMM, TOCH
WEL LEKKER ...

VLEUGELS
VAN PAPIER

Azmi Latif
& Marie Van Praag
Het is feest! Nano, de oma
van Maya, heeft de lekkerste
toetjes en taartjes in haar
kraampje staan. Voordat
Maya een zoete hap mag
nemen, moet ze van mama
eerst de andere gerechtjes
proeven.
Een humoristisch verhaal
over moeilijke eters en
nieuwe gerechten.

Sari Mar
& Anke De Potter
Irfaan ligt te woelen in bed.
Hij denkt aan zijn lange
vlucht van Afghanistan
naar België. ‘Zie ik baba ooit
weer?’ vraagt hij zich af.
Zouden kraanvogels kunnen
helpen?
Een verhaal over een
vluchtelingenkind met
een intens verlangen naar
dierbaren.

+

+

BEZOEK
OP VIER POTEN

RIDDER
VAN KARTON

Sophia Honggokoesoemo
& AnneMarthe Zomer
Afif woont aan de haven. Hij
droomt ervan om te varen
op zee. Op een avond ziet
Afif een schaduw dichterbij
waggelen ...
Een verhaal over vriendschap en jezelf mogen zijn.
isbn 9789082345575

Humeyra Cetinel
& Soraya Namavar
Amina wil ridder worden.
Ze wil monsters verslaan
en dieven verjagen. Haar
vriend Yunus lacht haar uit.
Een spannend verhaal over
rolpatronen en vriendschap.
isbn 9789082345582

3
HET
WISPELTURIG
WINDORKEST
Petra Beeckx
& Dieter De Schutter
Rizon schuilt onder het
dekbed tijdens de storm.
Als hij wakker wordt, is
mama weg. Wedden dat
mama in de wolken zit?
Een poëtisch verhaal over
leren omgaan met conflicten
en leren vertrouwen op
jezelf.

+
DE VLIEGENDE
SOEPKIP
Atilla Erdem
& Olivia van Trigt
Ilias en zijn vijf vrienden
wonen rond een pleintje.
Buurman Raf Rari heeft een
kip die geen veren heeft en
weigert om eieren te leggen.
Een knotsgek verhaal over de
zorg voor elkaar en vriendschap tussen mens en dier.
isbn 9789082345599

4
STAPELGEK
Floor Tinga
& Ilse Hermans
Max stapelt alles op elkaar.
Hij heeft niet in de gaten dat
iedereen stapelgek wordt
van zijn gestapel.
Een hartverwarmend
verhaal over een autistisch
jongetje dat zijn omgeving
voor zich weet te winnen.

+
HELP, IK HEB
DE BABYBLUES!
Tewa Muller
& Anggita Soeryanto
Sinds Lily een babybroertje
heeft, lijkt het alsof papa
en mama haar vergeten
zijn. Lily wil opnieuw alle
aandacht krijgen.
Een origineel kinderverhaal
over zelfvertrouwen en een
nieuw broertje of zusje in
het gezin verwelkomen.
isbn 9789492784001

EXTRA!

Bij elk Sesamverhaal horen ook
tips om samen te
spelen of te leren.
Ouders, leerkrachten
en voorlezers kunnen
zo de thema’s
verder uitdiepen
en bespreken met
het kind of met een
groep kinderen in de
bibliotheek, de klas
of in de vrije tijd.

Het allereerste
Sesam-peuterboek:

FEEST
VOOR ILYAS

De 4 Sesamprentenboeken
zijn ook gebundeld
te verkrijgen
in 1 Sesam-box!

Khadija Timouzar
& Mijke Coebergh
Ilyas wordt 2 jaar. Papa bakt
een taart. Mama, broer
Selim en Ilyas versieren
de taart. De gasten zijn
aangekomen. Het is tijd om
de kaarsjes uit te blazen.
Maar ... waar is de taart?
Een feestelijk verhaaltje
voor de allerkleinsten met
vertaalde woordjes in het
Arabisch, Turks, Frans,
Pools, Sranantongo en
Papiaments.

isbn 9789492784025

isbn 9789492784018

Sesam-prentenboeken:
Hardcover, 21 x 21 cm, full color, 56 pagina’s: € 14,95/boek
Sesam-boekenbox II:
Slipcase met de 4 prentenboeken: € 49,95/box
Sesam-peuterboek (op extra dik papier):
Hardcover, 21 x 16 cm, full color, 24 pagina’s: € 12,95

