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Meneer Kandinsky was een schilder – Bekroond met een

Constant – Spelen in Nieuw Babylon

Zilveren Griffel 2011

De vogels – Beelden in de stad – Bekroond met de Grand Prix

Keepvogel en Kijkvogel – In het spoor van Mondriaan –

Biennial of Illustration Bratislava 2017

Bekroond met een Zilveren Griffel 2012

Hubert de Givenchy – Voor Audrey, met liefs

Ensor – De grote maskerade

En toen De Stijl – op bezoek in het atelier – Bekroond met

Nacht in het poppenhuis

een Vlag & Wimpel 2018

Calder – De draad van Alexander

Paul Poiret – Dromen van de Oriënt

Delfts blauw – Een vaas voor de prinses

Liebermann – De zee van meneer Max

Een zondag met Caillebotte

Jawlensky – Haar ogen

Edith & Egon Schiele

In de tuin van Monet

B E R L AG E

Coco – of het kleine zwarte jurkje – Bekroond met een
Zilveren Penseel 2014

In samenwerking met Museum Escher in Het Paleis:

Puzemuze of op weg naar Rothko

Nadir en Zenith in de wereld van Escher – Bekroond met een

Holland op z’n mooist – Op reis met de Haagse School

Zilveren Penseel 2020

Allemaal aan tafel! – Of hoe graaf Jan een meisje vindt dat
precies weet hoe het hoort...

Spannende boeken voor 9 jaar en ouder

Karel Appel uit de kapperszaak in de Dapperstraat

Mister Orange (over Mondriaan in New York)

Jan Toorop – Het lied van de tijd – Bekroond met een Vlag

De jongen die in de muur verdween (over De anatomische les

& Wimpel 2017

van Rembrandt)
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en een boef in het museum
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Vos woont in een hol in de duinen.
Op een dag denkt Vos: ik wil iets leuks voor aan de muur.
Mijn hol is zo donker en zo saai.
Hij rent naar de stad. Daar staat een museum vol kunst.
Misschien kan hij daar iets moois vinden?

Vos popelt om naar binnen te
gaan.
Maar...

‘Het is verboden voor vossen,’
zegt de suppoost.

Vos is boos.
Maar hij verzint een plan.
Stiekem trippelt hij naar binnen.

Wat is het druk! denkt Vos.
Komt iedereen hier iets moois halen?

