Rien Poortvliet De Kabouter - Het kleurboek

Wie kent ze niet? De illustraties van
Rien Poortvliet zijn wereldberoemd
en geliefd bij jong en oud!
In dit kleurboek staan kleurplaten
van De Kabouter en zijn vrienden
op posterformaat. Hiernaast
staan de originele prenten als
inkleurvoorbeeld.
Heel veel kleurplezier!
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De kabouter van Rien Poortvliet bestaat 40 jaar!
Ter gelegenheid van dit jubileum is dit kleurboek
gevuld met prachtige posters om zelf in te kleuren!
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Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/
of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,
microfilm of op welke andere wijze en/of door welk
ander medium ook, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.
Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
samengesteld. Noch de maker, noch de uitgever stelt zich
echter aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van
eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden in deze
uitgave.

Rien Poortvliet (1932-1995) was een ‘tekenende verteller’. Zijn tekeningen deden het
verhaal, hooguit schreef hij ter uitleg een kort bijschrift. In 1976 verscheen het eerste
kabouterboek ‘Het leven en werken van de Kabouters’. Nu, 40 jaar na de eerste
verschijning, hebben de tekeningen van Poortvliet en de tekst van Wil Huygen nog niet
aan kracht, humor en originaliteit ingeboet.
Het gehele oeuvre van Poortvliet bestaat uit ruim 25 boeken en is absoluut veelomvattend.
Van de kabouters tot de jacht, van het boerenleven tot wild, Poortvliet ving alles in zeer
realistische tekeningen of schilderijen, waaruit zijn liefde voor de natuur direct in ’t oog
valt. Al zijn boeken werden enthousiast onthaald en gaven hem nationale en internationale
bekendheid. Zijn boeken werden vertaald in het Frans, Duits, Engels, Zweeds, Fins, Italiaans
en andere talen.
Wil je meer weten over De Kabouter?
www.facebook.com/DeWereldVanDeKabouter
en: www.dekabouter40jaar.nl
Meer informatie over de (kleur)boeken van De Kabouter: www.kosmosuitgevers.nl
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