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R E P O R TA G E

Kikker 30 jaar jong!

2019 wordt een speciaal Kikker-jaar
In 1989 verscheen het boek ‘Kikker is
verliefd’, geschreven en geïllustreerd
door Max Velthuijs. Dat markeerde het
begin van een serie van inmiddels
ruim vijftig leverbare boektitels, waarvan er wereldwijd meer dan twee miljoen exemplaren zijn verkocht. In 2019
bestaat Kikker dertig jaar en dat wordt
natuurlijk gevierd. Het hele jaar door
zijn er retail-activiteiten en promoties
en ook op het gebied van productontwikkeling zit Kikker niet stil.
In de wereld van Kikker en zijn vrienden
Eend, Haas, Varkentje, en later ook Rat en
Beertje, bestaat geen gevoel voor status:
iedereen is gelijk. Elk dier heeft zijn eigen
karakter en zijn eigen sterke kanten.
Ondanks de soms ‘zware’ onderwerpen,
zoals verdriet, angst, watersnood en de dood,
weten Kikker en zijn vrienden van het leven
te genieten. Zij zijn gelukkig met weinig en
hun wereld is harmonieuzer dan die van ons.

Het hele jaar
zijn er retail-activiteiten
en promoties
Er zit altijd een boodschap in Velthuijs’ boeken, maar hij brengt die als een algemene,
universele waarheid. Op het eind is er steeds
een positieve oplossing voor de dilemma’s
van Kikker en zijn vrienden. Hun avonturen
spreken niet alleen kinderen aan, maar raken
ook een gevoelige snaar bij volwassenen.
In 2004 kreeg Max Velthuijs de Hans
Christian Andersen-prijs voor zijn gehele
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oeuvre. In dat jaar ontving hij ook een
koninklijke onderscheiding. Op 25 januari 2005 overleed hij op 81-jarige leeftijd
in Den Haag. Een jaar later verscheen
Kikker in de wind, dat Velthuijs zelf
helaas niet meer kon afmaken. De opzet
en de schetsen voor het nieuwe prentenboek, zijn nog wel van zijn hand.
Activiteiten en promoties
Uitgeverij Leopold is uitgever van de
boeken en licentiehouder van het merk
Kikker. Trademarc Licensing is verantwoordelijk voor de licentie-exploitatie
van Kikker in de Benelux. Samen met de
licentienemers willen zij zorgen voor een
jaar vol verrassingen op het gebied van
productontwikkeling, retail-activiteiten en
promoties. Een aantal activiteiten kunnen
we alvast verklappen:
– Deelname Nationale Onderwijs
Tentoonstelling (NOT);
– Lancering nieuw Kikkerlied met video:
Kikker viert feest;
– Een speciale Kikker-kortingsmaand bij
de boekhandels;
– Kikker familiemusicals van Theater Terra;
– Deelname Negenmaandenbeurs met
optredens en mini-show Kikker;
– Kikker is Kikker is de titel van Geef een
prentenboek cadeau 2019;
– Kikker POS retail-materialen;
– Kikker tentoonstelling in het
Kinderboekenmuseum;
– Kikker acties in de dag- en weekbladen.

En natuurlijk haken licentienemers in op het
Kikker-jubileumjaar en zijn er diverse nieuwe en verrassende licentieproducten in ontwikkeling. Die ziet u op de volgende pagina.

bron: www.maxvelthuijs.org
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Het grote flapjesboek
van Kikker
ISBN 978 90 258 7067 6
€ 15,99

Tellen met Kikker

Kiekeboe met Kikker

ISBN 978 90 258 7640 1
€ 17,50

ISBN 978 90 258 7519 0
€ 12,99

Het vrolijke voorleesboek van
Kikker
ISBN 978 90 258 6656 3
€ 15,99

Ik ben Kikker!

Kikker in het water

ISBN 978 90 258 6974 8
€ 15,99

ISBN 978 90 258 7502 2
€ 8,99

Assortiment display
Vervaardigd uit duurzaam MDF
ISBN 978 90 258 7710 1
± € 230,-

Bestel via verkoop@wpgmedia.nl

Loco Mini, wie heeft er niet mee gespeeld?

Het Locospel Kikker en al zijn vrienden zit
boordevol leuke en leerzame oefeningen. Heel
geschikt voor kinderen die net op school zitten en
beginnen met lezen. De boekjes bevatten nuttige
taal- en leesopdrachten en concentratiespelletjes
die je kind voorbereiden op de schoolse vaardigheden.

