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Prijswijzigingen voorbehouden

Een goed boek kan je kindertijd verrijken.
Het geeft je vertrouwen of wekt verwondering.
Een goed boek kan je ook als volwassene nog laten groeien.
Het brengt je tot nieuwe inzichten of kan je inspireren de wereld
een stukje mooier te maken.
Daarom zijn we bij Christofoor iedere dag bezig om jou de beste
kwaliteitsboeken te kunnen brengen. Dit doen we met liefde en trots,
al 45 jaar lang.
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Patty Arts
boekhouding
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Vertegenwoordiging door Ernst van de Reep: 06 12150181 | info@ernstvandereep.nl
Overige vragen zijn meer dan welkom op info@christofoor.nl

GA MEE OP EEN NACHTELIJKE REIS
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Hier wonen wij
Signe Torp
Hoe zou jij het vinden om in een huis te wonen dat drijft?
Of in een huis boven in een boom met vleermuizen en
vogels als buren? Of misschien wil je in een huis wonen
gemaakt van ijs? Of onder de grond, midden in een
woestijn? Reis de wereld rond van Cambodja naar Vanuatu,
van Nederland naar Mongolië, en ontdek 10 unieke en
ongewone huizen waar mensen ook nu nog in wonen.
Elke keer als je Hier wonen wij openslaat ontdek je weer
wat nieuws in de prachtige gedetailleerde illustraties.
Een leerzaam kijkboek dat de verbeelding prikkelt en de
diversiteit van culturen over de hele wereld viert.

• Met uitvouwplaat
• Echt kijk- en ontdekboek
• Educatief: ontdek de wereld en culturen

OV E R D E AU T EU R
Signe Torp is een Noorse illustratrice. Ze studeerde aan het
Edinburgh College of Art waarna ze een master behaalde aan
de Cambridge School of Art, met eervolle vermelding.
Vertaald door Alma Huisken.

S P EC I F I C AT I E S
vanaf 5 jaar
48 blz.
UITVOERING gebonden
FORMAAT 225 x 300 mm
NUR 273
ISBN 9789060389157
PRIJS € 15,95
VERSCHIJNT september 2020
LEEFTIJD

OMVANG

9 789060

389157
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Het lied van de boom
Coralie Bickford-Smith
Midden in de jungle groeit een torenhoge boom. Elke zomer
vangt de boom een zwerm vogels, die het droge seizoen
zingend in zijn takken doorbregen. Voor één jonge vogel is de
boom de fijnste plek op aarde, elke tak zo vertrouwd als haar
eigen veren. Maar als de andere vogels weer verder trekken
is de jonge vogel nog niet klaar de boom te verlaten. Ze blijft
achter maar is niet alleen; de boom zit vol met andere dieren.
Door naar hen te luisteren leert de vogel een nieuw lied.
Geniet met wijd opengesperde ogen van de unieke, grafische
illustraties van Coralie Bickford-Smith. De kleuren en vormen
spatten van iedere bladzijde af. De tekst is dromerig, vol gevoel
en leest haast als een gedicht. Door de prachtige vertaling
van Jan Rot klinkt Het lied van de boom in onze taal haast nog
mooier.

Van de auteur verscheen eerder
De vos en de ster dat bekroond
werd met een Vlag en Wimpel!

OV E R D E AU T EU R
Coralie Bickford-Smith won verschillende prijzen met de
bekende Penguin Hardcover Classics. Haar illustraties,
ontwerpen en boekomslagen vallen in veel landen in de smaak:
in veel tijdschriften en kranten zoals The New York Times, The
Guardian en Vogue werden haar illustraties afgedrukt.
Vertaald door Jan Rot.

S P EC I F I C AT I E S
vanaf 5 jaar
64 blz.
UITVOERING geheel linnen
omslag, gebonden
FORMAAT 177 x 250 mm
PRIJS € 19,95
NUR 274
ISBN 9789060389010
VERSCHIJNT november 2020
LEEFTIJD

OMVANG

9 789060

389010
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Kermis in de nacht
Gideon Sterer & Mariachiara Di Giorgio
Er staat een kermis aan de rand van het bos. De hele
dag is het er feest geweest. Aan het eind van de
avond gaan de mensen naar huis; de lichten gaan
uit en het lawaai verstomt. Maar niet voor lang!
De dieren uit het bos willen op hun beurt nu plezier
maken. Een dappere wasbeer trekt aan een hendel
en… alle lampen springen aan, de achtbaan gaat
weer rollen en de dieren nemen bezit van de
attracties! Ga met ze mee en maak een wilde rit
door deze magische, prachtige kermis in de nacht!
Een filmisch geïllustreerd prentenboek met zo’n
sterk beeldend verhaal dat tekst niet nodig is.
Als je wilt kun je zelf de woorden erbij verzinnen,
maar met open mond genieten van de prachtige
tekenstijl mag natuurlijk ook.

• Door het bijzondere oblong-formaat komt het
verhaal extra goed tot zijn recht
• Omslag met spot-uv

OV E R D E AU T EU R S
Gideon Sterer groeide op in de bossen in de staat New York.
Zijn ouders waren de eigenaren van een kleine dierentuin. Na
sluitingstijd kwam hij daar graag en liet de dieren dan het liefst
vrij rondlopen. Tegenwoordig woont hij in Los Angeles.

Mariachiara Di Giorgio groeide op in Rome waar ze afstudeerde
als illustratrice om vervolgens verder te leren in Parijs. Tijdens
haar studie werkte ze als cartoonist en als storyboard artist
voor onder andere de filmindustrie. Sinds 2012 illustreert ze
diverse boeken.

S P EC I F I C AT I E S
vanaf 3 jaar
32 blz.
UITVOERING gebonden
FORMAAT 280 x 200 mm
PRIJS € 15,95
NUR 273
ISBN 9789060389164
VERSCHIJNT september 2020
LEEFTIJD

OMVANG

9 789060

389164
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Carnaval der Dieren
Jessica Courtney-Tickle
Op een dag ontdekken twee broers achter een boekenplank
een deur naar een magische wereld, waar alle dieren praten,
dansen en zingen. Ze worden begroet door een vorstelijke
leeuw, vragen de weg aan een eeuwenoude schildpad en
paraderen mee in een stoet reusachtige olifanten.
Het boek is een aaneenschakeling van avonturen; bij het
omslaan van iedere bladzijde belanden de broers weer in een
nieuwe wereld met nieuwe dieren en nieuwe muziek.
Ga mee op deze magische reis en breng het carnaval echt
tot leven door op de muzieknoten te drukken. Je hoort bij
ieder dier een fragment, afkomstig uit het muziekstuk van
Camille Saint-Saëns. Aan het eind van het boek vind je een
korte biografie van de componist met leuke weetjes over het
muziekstuk. Je kunt er alle fragmenten nog een keer afspelen
en je leest hoe de gebruikte instrumenten en muzikale
technieken deze muziek zo bijzonder maken.

Onderdeel van de succesvolle muziekreeks. Al meer dan 20.000 exemplaren verkocht!
Vraag onze vertegenwoordiger om een passende aanbieding tegen gunstige voorwaarden.
OV E R D E AU T EU R
Jessica Courtney-Tickle werkt als illustrator in het landelijke
gebied van Cambridgeshire. Ze is afgestudeerd aan de
Kingston University in juli 2014 en specialiseerde zich in
prentenboeken. Ze gebruikt in haar prenten vibrerende
kleuren en veel details. Ze put uit de vele natuurbeelden van
het landschap waar ze woont en waar ze zo van houdt.

S P EC I F I C AT I E S
vanaf 4 jaar
24 blz.
UITVOERING gebonden
FORMAAT 300 x 265 mm
PRIJS € 19,95
NUR 273
ISBN 9789060389133
VERSCHIJNT september 2020
LEEFTIJD

OMVANG

Vertaald door Maeike de Wolff.
9 789060

389133
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Iets wat sneeuw heet
Yuval Zommer
Poolvos en Poolhaas hebben nog nooit sneeuw gezien. Ze
zijn in de lente geboren, werden vrienden in de zomer en nu
het herfst is zijn ze geweldig nieuwsgierig geworden: wat is
sneeuw?
Ze gaan samen op onderzoek uit en worden daarbij geholpen
door verschillende dieren. Ga je met ze mee? Wie weet eindigt
de zoektocht wel in een wonderlijke waterwereld vol met iets
wat sneeuw heet.
Deze top-titel staat vol artistieke illustraties zoals alleen Yuval
Zommer die kan maken. Deze Nederlandse editie is prachtig
vertaald door Bette Westera op een manier die dit verhaal over
verwondering eer aan doet. Het is een lofzang op de wonderen
van de natuur, vermomd als voorleesboek.

Eerder verscheen van deze auteur
het succesvolle Boompje in het Bos.
Zie achterzijde voor een speciale
aanbieding!

OV E R D E AU T EU R
Yuval Zommer studeerde af op het Londense Royal College of
Arts met een MA in illustratie. Nadat hij als creatief directeur
bij meerdere toonaangevende reclamebureaus had gewerkt,
won uiteindelijk zijn passie voor prentenboeken het en is
hij nu de auteur en illustrator van meerdere veelgeprezen
kinderboeken.

S P EC I F I C AT I E S
vanaf 3 jaar
32 blz.
UITVOERING gebonden
FORMAAT 240 x 305 mm
NUR 273
ISBN 9789060389119
VERSCHIJNT september 2020
PRIJS € 15,95
LEEFTIJD

OMVANG

Vertaald door Bette Westera.
9 789060

389133
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De kleine spar
Christopher Corr
Er stond eens een spar, diep in het bos. Het was een mooi bos,
maar dat zag de spar niet; hij kon alleen denken aan waar hij
niet was en wat hij niet had. Iedere winter kwamen de mensen
het bos in, om bomen uit te zoeken voor Kerst. De kleine spar
wilde graag mee om de wereld te zien. Toen het eindelijk zijn
beurt was om een kerstboom te worden, werd hij eindelijk
meegenomen naar een nieuwe wereld: die van de mensen.
Maar wat gebeurt er eigenlijk na de feestdagen?
In deze moderne navertelling van het feestelijke sprookje van
Hans Christian Andersen spettert de bekroonde tekenstijl van
schrijver/auteur Christopher Corr van de pagina’s. Een prachtig
verhaal over nieuwsgierigheid, dankbaarheid en een hoopvol
nieuw begin.

Eerder verscheen van deze auteur
Diep in het Bos

OV E R D E AU T EU R
Christopher Corr is dankzij zijn talrijke boeken een
internationaal bekende auteur en illustrator. Zijn werk valt op
door zijn levendige, gevulde, bonte stijl. Hij leeft in Londen en
studeerde aan de Royal College of Art. Hij werkt als kunstenaar
en als tutor aan de Goldsmiths University. Een uitspraak die
veel zegt over zijn werk: Ik hou van kleur en ik gebruik het zo
krachtig als ik kan.

S P EC I F I C AT I E S
LEEFTIJD

vanaf 3 jaar

OMVANG . 32 blz.

gebonden
200 x 300 mm

UITVOERING
FORMAAT

273
9789060389140
VERSCHIJNT oktober 2020
PRIJS € 15,95
NUR

ISBN

Vertaald door Jeanette Kramp.
9 789060

389140
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Ole Langbaard
Daniela Drescher
Het is winter in het bos en Ole Langbaard komt tevoorschijn.
Hij stapt door de sneeuw om de dieren eten te geven. Een
kleine ree, een muis en een haas, ze krijgen allemaal wat
lekkers van deze lieve oude kabouter. En als iedereen wat
gehad heeft, keert Ole weer terug naar zijn gezellige huisje om
uit te rusten van de lange dag.
Een nieuw en toch tijdloos kabouterverhaal om samen met
kleine kinderen te lezen. Geniet samen van dit prachtige
winterverhaal gedrukt op stevig karton.
.

De auteur van de populaire Pippa en Pelle-reeks
OV E R D E AU T EU R
Daniela Drescher maakte ruim 20 kinderboeken, die in veel
landen zijn verschenen. Er is veel aandacht voor planten en
dieren in haar werk. Ze gebruikt prachtige volle kleuren en de
bladzijden ademen gezondheid en ruimte voor het leven. Bij
Christofoor is eerder een twaalftal van haar titels verschenen.
Vertaald door Susannah van Asch-Yasuda.

S P EC I F I C AT I E S
vanaf 1 jaar
12 blz.
UITVOERING gebonden
FORMAAT 170 x 200 mm
NUR 271
ISBN 9789060389126
PRIJS € 7,95
VERSCHIJNT september 2020
LEEFTIJD

OMVANG

9 789060

389126
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Openbaar Geheim
Levensverhalen opgetekend door een bioloog
Willem Beekman
Wie goed kijkt ziet overal in de natuur samenhang.
Begenadigd verteller Willem Beekman gidst je door
de plantenwereld en het dierenrijk. Hij vertelt op
aanstekelijke wijze over samenwerking tussen dieren, de
ontwikkeling van organismen en dat wat ons als levende
wezens met elkaar verbindt.
Als veelgevraagd spreker raakte Willem Beekman reeds
talloze mensen met zijn enthousiasme en kennis van de
natuur. De wijsheid en schoonheid van planten en dieren
zijn voor hem een onuitputtelijke bron van inspiratie. Zijn
brede kennis, vlotte schrijfstijl en illustraties van eigen
hand maken Openbaar Geheim tot een fascinerend en
tegelijkertijd toegankelijk boek over wat wij kunnen leren
van de natuur.

• Prachtig cadeauboek met leeslint
• Omslag met spot-uv

OV E R D E AU T EU R

Willem Beekman (1950) studeerde biologie in
Amsterdam. Hij werkte vele jaren in het onderwijs
(middelbare land- en tuinbouwschool Warmonderhof
en Wageningen Universiteit). Ook was hij directeur van
de Hortus Botanicus in Amsterdam, werkte bij van Ede
& partners als consulent outplacement en bij Terra
Management Groep als trainer en coach. Hij was een
geliefd spreker op congressen in het bedrijfsleven, bij
de overheid en (semi) overheidsinstellingen. Beekman
is auteur van verschillende boeken over biologische en
astronomische onderwerpen.

S P EC I F I C AT I E S
156 blz.
gebonden
FORMAAT 140 x 240 mm
ISBN 9789060389232
VERSCHIJNT september 2020
PRIJS € 22,95
OMVANG

UITVOERING

9

789060

389232
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Bruggen tussen leven en dood
Ontmoetingen met gestorvenen
Iris Paxino
Wat gebeurt er met de ziel wanneer iemand die ons dierbaar
is komt te overlijden? Is het daarna nog mogelijk om in
verbondenheid met de overledene te leven? En hoe zou je deze
verbondenheid in de praktijk vorm kunnen geven?
Iris Paxino vertelt op inspirerende wijze de ervaringen van het
contact met overledenen en hun nabestaanden die ze opdeed
in haar werk als psychologisch begeleider van mensen die
een dierbare hebben verloren. Het boek is nu al een succes in
Duitsland.

Bruggen tussen leven en dood
omslag
Riesenkind – april 2020

S P EC I F I C AT I E S
236 blz.
UITVOERING gebonden
FORMAAT 140 x 220 mm
NUR 749
ISBN 9789060389195
VERSCHIJNT september 2020
PRIJS € 22,95
OMVANG

9 789060

20

389195

Uitgeverij Christofoor Najaar 2020

OV E R D E AU T EU R
Iris Paxino groeide op in Roemenië, Griekenland en Duitsland.
Ze studeerde onder andere Psychologie, Literatuurwetenschap
en Pedagogiek en promoveerde op het onderwerp bijnadoodervaringen.
Ze heeft een praktijk als psychologisch begeleider in
Stuttgart en geeft lezingen en seminars over antroposofisch
georiënteerde psychologie.
Vertaald door Kitty Steinbuch en Christiaan Niewold.

Aanbiedingsbrochure najaar 2020 Uitgeverij Christofoor
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Wegen naar westerse meditatie
Bastiaan Baan
Wegen naar westerse meditatie is een neerslag van ruim 50 jaar
oefening en praktijk van dit thema. De auteur doceerde aan
verschillende jaargangen studenten theologie in Amerika de
praktijk van ‘Inner Life’, waarbij de wisselwerking met vragen,
twijfels en ervaringen van studenten steeds weer nieuwe
perspectieven opende.
In dit boek worden de centrale thema’s van meditatie in
verbinding gebracht met klassieke westerse methoden,
zoals die onder meer in de stroming van het johanneïsche
christendom en de Rozenkruisers werden beoefend. Daarnaast
vormen veel praktische aanwijzingen van Rudolf Steiner een
leidraad door het thema westerse meditatie.

OV E R D E AU T EU R
Bastiaan Baan werkt sinds 1981 als geestelijke in de
Christengemeenschap; daarnaast sinds 2012 als docent aan
de theologische opleidingen van de Christengemeenschap in
Duitsland en Amerika. Sinds zijn 18e levensjaar beoefent hij de
methoden die in dit boek zijn beschreven.

S P EC I F I C AT I E S
208 blz.
gebonden
FORMAAT 170 x 240 mm
NUR 743
ISBN 9789060389188
VERSCHIJNT september 2020
PRIJS € 22,95
OMVANG

UITVOERING

9 789060

389195
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Maria Thuns Zaaikalender 2021
Matthias Thun
Ieder jaar geeft Uitgeverij Christofoor een nieuwe Zaaikalender
uit met de aanwijzingen van Maria en Matthias Thun. Voor
2021 staan er de optimale zaaidagen in, geschikte momenten
om te snoeien, te spitten of te oogsten. Voor bijenhouders
worden de gunstigste dagen genoemd voor de verzorging van
hun volken. De duidelijke symbolen en de uitneembare poster
voor op de werkplek zijn van jaar tot jaar een stabiele hulp voor
boeren, tuinders, imkers en andere buitenmensen.

S P EC I F I C AT I E S
72 blz.
UITVOERING gebonden
FORMAAT 155 x 235 mm
NUR 423
ISBN 9789060389218
VERSCHIJNT november 2020
PRIJS € 13,00
OMVANG

9 789060

22

OV E R D E AU T EU R
Maria Thun (1922-2012) was een autoriteit op het gebied
van de biologisch-dynamische landbouw. Matthias Thun is
haar zoon en zet haar onderzoek voort. Het samenspel tussen
sterrenbewegingen en groeiresultaten geeft belangrijke
ontdekkingen, waar ieder jaar de kalender op wordt gebaseerd.
Vertaald door Alma Huisken.

389218
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Waarden in het onderwijs
Ondersteuning van een lesontwerp
Hans Passenier
Goed onderwijs houdt rekening met persoonsvorming,
socialisatie en kwalificatie. Maar wat betekent dat in de
praktijk? In dit boek gaat de auteur op zoek naar de waarden
achter deze domeinen en legt een relatie met de vermogens
die worden aangesproken. Zijn stelling is dat uitgangspunten
niet tijdloos zijn en dat de onderliggende waarden de
mogelijkheid geven steeds opnieuw te kijken naar nieuwe
manieren van lesgeven.
Naast de vorm van de les gebruikt de auteur ook de kennis van
de ontwikkeling van de vermogens denken, voelen en willen
om suggesties te geven voor een lesontwerp. Want dat je in
een eigen lesontwerp de beste overdracht van waarden hebt,
staat wat hem betreft als een paal boven water.
Dit boek is een gezamelijk initiatief van BVS-schooladvies en
uitgeverij Christofoor en zal de eerste titel zijn in een nieuwe
onderwijsreeks.

OV E R D E AU T EU R
Hans Passenier is sinds 1983 werkzaam in het
vrijeschoolonderwijs. Eerst als scheikundeleraar en later steeds
meer in de organisatie van vrijescholen. De laatste 10 jaar was
hij directeur/bestuurder van BVS-schooladvies en nu werkt hij
daar als adviseur. Steeds was zijn drijfveer om de ontwikkeling
van vrijeschoolonderwijs te ondersteunen.

S P EC I F I C AT I E S
94 blz.
paperback
FORMAAT 140 x 200 mm
NUR 846
ISBN 9789060389201
VERSCHIJNT september 2020
PRIJS € 17,95
OMVANG

UITVOERING

9 789060

389201
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TOPTITELS VAN ONZE BACKLIST

Een bruisende bron van kennis en wijsheid
over het bijenleven. Of je nu bijen wilt gaan
houden of ze gewoon een prettig leven gunt.

De kip is hip! Leer zelf kippen houden met dit
heerlijk geschreven boek. Ook in de stad!
PRIJS

PRIJS

€ 26,95 | ISBN 9789060389089

€ 26,95 | ISBN 9789060388136

Dit natuurboek is de sensatie van dit voorjaar
en ontving veel media-aandacht. Een rijk
boek, doorleefd en met liefde geschreven.
PRIJS

€ 24,95 | ISBN 9789060389072

Met tips
& moois over
opvoeden, creativiteit,
buiten & binnen zijn
en natuurlijk de
jaarfeesten!

Leven met de seizoenen
Schooljaar
2020-2021
Christofoor

Christofoor-Jaarplanner-2020-2021-297x240mm-OMSLAG-DEF.indd 1

16-04-20 17:35

Een praktische en inspirerende jaarplanner
boordevol inhoud: voor iedereen die houdt
van overzicht én met de seizoenen wilt leven.
PRIJS

24

€ 17,95 | ISBN 9789060389096

Uitgeverij Christofoor Najaar 2020

Tot aan de rand toe gevuld met citaten,
creatieve oefeningen, de jaarfeesten,
mindful-teksten, en natuurlijke ideeën voor
huis en tuin, passend bij de tijd van het jaar.
PRIJS

€ 15,95 | ISBN 9789060388891

Uniek breiboek over Nederlandse wol,
schapen en met diverse prachtige patronen.
PRIJS

€ 24,95 | ISBN 9789060388846

In korte, rijk geïllustreerde verhalen
vertelt Daniela Drescher uit het leven van
tuinkabouter Gijsbert. Heerlijk (voor)leesvoer.
PRIJS

€ 18,00 | ISBN 9789060389065

Ontdek hoe een klein zaadje uitgroeit tot een
dierenparadijs in dit informatieve verhaal
dat kinderen zal raken met rijm en een
eenvoudige maar betoverende boodschap
van leven en groei.
PRIJS

Een tijdloos verhaal over de liefde tussen
ouder en kind en de vreugde om bij elkaar
te horen.
PRIJS

€ 15,95 | ISBN 9789060388808

PRIJS

€ 15,95 | ISBN 9789060389003

€ 15,95 | ISBN 9789060388990

Dit mooie en lyrische verhaal, geïnspireerd
door Henri Rousseau’s beroemde
tijgerschilderij, neemt kinderen mee op een
nachtelijke reis en zal ze helpen hun eigen
angsten te overwinnen.
PRIJS

Een hartverwarmend verhaal over het vinden
van vriendschap en trouw blijven aan jezelf.
Met gedetailleerde illustraties waar je uren
naar kunt kijken.

€ 14,95 | ISBN 9789060389041

Een prachtig boek over verbeelding en
vriendschap, met zeer mooie illustraties.
PRIJS

€ 15,95 | ISBN 9789060388785
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SEIZOENSPROMO
€ 15,95

€ 10,-

Vorig jaar stonden we versteld van het succes
en de enthousiaste reacties op Het boompje in het bos.
Dit seizoen willen we iedereen de kans geven
van dit boek te genieten voor een extra mooie prijs.
De actie loopt in de maanden november en december van 2020.
Een uniek prentenboek met een oprechte boodschap over het vieren van onze verschillen en het belang van vriendschap
ISBN 9789060388761 | Omvang 32 blz. | Gebonden | 240 x 305 mm

