Goedemorgen [name],
Graag deel ik hierbij het persbericht van Het mysterie van het steenhouwertje van
meestertekenaar Thé Tjong-Khing.
Een indrukwekkend prentenboek voor kinderen van 4-9 jaar over een wervelende
achtervolging in een kathedraal vol mysterieuze wezens. Het boek sluit aan bij het thema
van de Kinderboekenweek 2021: Worden wat je wil.
Voor een recensie-exemplaar, beeldmateriaal of meer informatie, hoor ik graag van je.
Hartelijke groeten,
Rosanne

Het mysterie van het steenhouwertje
‘Markus, pas op! Liep je weer te dromen?!’
Vandaag is Markus Superhavik, een held met scherpe ogen
die met dieren kan praten. Hij gaat naar de steenhouwer,
die helemaal op het dak van de grote KoepelKathedraal aan
het werk is. Maar onderweg wordt er iets heel kostbaars
gestolen...
Superhavik gaat erachteraan!
Een spannend avontuur in een geheimzinnig labyrint van
kapellen, trappen, torens en koepels.
Maak kennis met kunst en bijzondere beroepen en ontmoet
de Wezens van de KoepelKathedraal.
Thé Tjong-Khing brengt het mysterie tot leven in dit
prentenboek voor alle leeftijden.

Het mysterie van het steenhouwertje | Thé Tjong-Khing | ISBN 978 90
258 8158 0 | € 15,99 | 4-9 jaar | Verschijnt: 25 augustus

Leesfragment

Over de KoepelKathedraal te Haarlem
Aan deze kathedraal, ontworpen door architecten vader en zoon Joseph en Pierre Cuypers,
wordt al meer dan 125 jaar gebouwd. Dat maakt het gebouw tot een Nederlandse ‘Sagrada
Familia’. Nog steeds voegen moderne kunstenaars werken toe aan het interieur.
Het is internationaal een van de 5 belangrijkste kerken van de 19e eeuw.

Over Thé Tjong-Khing
Thé Tjong-Khing (Purworedjo, 1933) werd geboren op het Indonesische eiland Java. Hij ging
naar het lyceum en daarna naar de Seni-Rupa-kunstacademie in Bandung. In 1956 kwam hij
naar Nederland om verder te studeren. Hij solliciteerde bij de Toonder Studio’s en kon aan
het werk als assistent-striptekenaar. Later tekende hij voor tijdschriften als Kris Kras, Pep,
Taptoe en Tina. Thé Tjong-Khing won driemaal het Gouden Penseel, en in 2005 de
Woutertje Pieterse Prijs voor zijn boek Waar is de taart? Later kreeg hij hier ook nog een
Zilveren Penseel voor. In 2010 ontving hij de Max Velthuijs-prijs voor zijn gehele oeuvre.
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