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Gianni Rodari
WOORDEN EN FANTASIE
Introductie in de kunst van verhalen vertellen
‘Ik hoop dat dit boekje net zo nuttig is voor wie gelooft in het belang van verbeelding voor educatie, als voor wie vertrouwen heeft in de creativiteit van kinderen
en voor wie waarde hecht aan de bevrijding van het woord.’
Met zijn verhalen, poëzie, romans, en (kranten)artikelen voor de jeugd en
voor opvoeders stond Gianni Rodari aan de basis van de naoorlogse Italiaanse
jeugdliteratuur. Daarnaast was hij leerkracht en in zijn boek ‘Woorden en
fantasie’ werden lessen voor kinderen en voordrachten voor volwassenen
gebundeld, die zijn plezier en groot respect voor taal, kinderen en fantasie
tonen.
‘Net zoals een steen die je in een meertje gooit cirkels veroorzaakt die steeds groter
worden naarmate ze aan de oppervlakte komen, zo veroorzaakt een woord dat
zomaar in je hoofd wordt gegooid een keten van geluiden, beelden, vergelijkingen,
herinneringen, betekenissen en dromen...’
‘Woorden en fantasie’ enthousiasmeert en inspireert met zijn korte hoofdstukken de professionele opvoeder, verhalenverteller en ouder. Het lezen
ervan prikkelt de fantasie en geeft ideeën om direct mee aan de slag te gaan.
Gianni Rodari (1920 – 1980) ontving in 1970 de prestigieuze Hans Christian
Andersen prijs voor jeugdliteratuur. Zijn werk is vertaald in tientallen talen
over de hele wereld.
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Luigi Garlando
GOOAL! 6 – OP NAAR PARIJS
Illustraties en strips van Stefano Turconi
Via mond tot mond reclame bindt de serie steeds nieuwe lezers
aan zich. Velen zitten te wachten op het nieuwe deel want ze
zijn nieuwsgierig hoe het de Sjalotjes in Parijs zal vergaan.
Daar gaan ze het toernooi van de Gouden Vork Cup spelen
tegen teams uit de hele wereld. Dante neemt ze mee op
sleeptouw om de bezienswaardigheden van Parijs te bezoeken.
Ze komen daar opvallend veel verhalen rond Napoleon tegen
en dat heeft invloed op hun wedstrijden. En, heeft Tommi
al besloten of hij het aanbod om bij Inter te komen spelen
aanneemt en is Spillo op tijd in vorm om in dit toernooi te
keepen?
Gooal!
☛ scoort bij de lezers
☛ gave strips
☛ teamspirit
☛ eens fan, altijd fan
☛ spannende wedstrijden
☛ Ui Five!

Wie plezier maakt, verliest nooit!
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Omdat het boek is geschreven in een niet bestaande taal
met elementen die iedereen begrijpt en prachtige heldere
illustraties kun je dit boek voorlezen aan IEDEREEN.
Het boek is opgenomen in het handboek ‘Werkmap
Begrijpend luisteren en woordenschat’ van het CPS en vindt
zijn weg naar veel kindercentra en het primair onderwijs.
geb. 36 blz. | 23,5 x 25 cm | prijs E14,95
NUR 273 | ISBN 978 94 90139 00 1
Jan van der Putten
DE ONTDEKKING VAN CHINA
De afgelopen jaren is het belang van China in de wereld alleen
maar toegenomen. Dit boek laat de jonge lezer vanaf 10 jaar
kennismaken met dit land via een fictieve vriendschap, veel
feiten en weetjes en met heel veel beeldmateriaal.

uitleg
Deze uitgeverij is officieel gevestigd
in Finland want daar woon ik
met mijn familie. Verder is alles
Nederlands: ik werk samen met
Nederlandse boekenexperts en
de boeken liggen bij CB.
vertegenwoordiging
Loes Randazzo
t. + 31 54 1293784
m. + 31 6 51346162
e. loes.randazzo@wxs.nl
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