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BOEKEN

- vormgeving van omslagen en binnenwerk
- aanpassen bestaande vormgeving
- bewerken illustraties
- zetwerk
- vertaling van prentenboeken
- begeleiding van idee tot boek
rommelen met ritsen
Boris en Berber spelen al een hele tijd in het park. Maar nu
moet Boris plassen.
‘Ik moet,’ zegt Boris.
‘Ga dan,’ zegt Berber.
‘Waar dan? Hier, midden in het park?’
‘Nee, daar, tegen die boom.’
‘Dat mag niet.’
‘Je durft niet.’
‘Ik durf wel, maar dat mag echt niet.’
‘Je bent bang.’
Boris is veel, maar hij is niet bang. En bovendien moet hij
écht heel nodig plassen.
Boris loopt naar de boom, doet zijn broek open, en plast.

Boris en Berber rennen en rennen, totdat ze de hond niet
meer horen.

‘Blaf waf waf! Blaf waf waf!’
Een hond! Een grote boze blaffende hond vindt het niet
goed dat Boris tegen zíjn boom plast! Boris schrikt en rent
weg. Berber rent achter hem aan. Ze houden niet van
grote boze blaffende honden. Ondertussen sjort Boris zijn
broek goed, en trekt hij zijn rits omhoog.
‘Au!’ roept Boris. ‘Au!’ Zijn piemel zit klem!
‘Niet piepen, rennen!’ roept Berber.
‘Blaf! Waf!’ roept de hond.

Boris huilt en hijgt en piept. ‘Mijn piemel!’ piept hij.
Berber lacht. ‘Zal ik je helpen?’ vraagt ze.
‘Nee!’ roept Boris. Hij probeert zichzelf te bevrijden. Maar
het lukt niet.
‘Vooruit dan maar. Help me maar.’
Berber trekt aan de rits en Boris schreeuwt het uit. Berber
gaat erbij zitten en probeert het nog een keer, maar Boris
blijft schreeuwen en piepen.
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H e t v e r lor e n vosje

Emma zocht overal.

Carolina Rabei

Emma ontdekt de dief van haar
lievelingsknuffel Rood Vosje:
een echt vosje! Het eenzame welpje
is zijn moeder kwijt. Samen gaan ze
naar haar op zoek ...

Ze vonden een hol op de top van de heuvel,
maar daar woonde een konijnenfamilie.

Toen zag ze pootafdrukken, dezelfde als die van
het vosje, alleen veel en veel groter . . .

ISBN 978-94-6313-243-5

vertaling
omslag & zetwerk

Het spoor ging het bos in.

Carolina Rabei
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Soort kruisiging
Foto van het huis
van een schets
van mijn schetsen
Het ging allemaal
Het is In de buik van
angst De deur
Je had dit al eens
gaat
donker je moedER was
beleefd
niet gemakkelijk,
open
ker
maar toen … daar
het don was
(maar je
was ie dan!
Elke tekening die ik maak is als een niet bang)
kind, je accepteert ze of je probeert
Ik ben
ze te veranderen
muziek
Hoeveel kinderen heb ik
gum
Het concert
al niet geaborteerd in
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De moordenaar
van mijn werk
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prullenbak
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Zullen we spelen?
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Waarom is
de keus zo
moeilijk?

Ik voelde me schuldig, omdat jij hem niet accepteerde.
Diep vanbinnen voelde ik dat ons kind het recht had
om geboren te worden … zoals hij is.
Dit zou voor ons in ieder geval een hele waardevolle
levensles en ervaring zijn.

Het veranderde Je kiest niet,
in een wolf die je wordt
mij verslond
gekozen

Als ik hem voedde, voelde ik hoe kwetsbaar hij was, en dat hij
een dubbele portie liefde nodig had, omdat zijn vader moeite
had hem te accepteren.
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AVI Start

feest in een grot.
is dat niet gek?
nee hoor!
hier een lamp.
daar een doek.
dans met me!

waar is een
tel ze!
wat eet

AVI M3

?

?

wie doet een dans?
wie wil niet?
zie je een lamp?
zijn het er tien of elf?

lees en zoek

bol

mmm!

mond

wat een
pret!

toet!
punt

dans!

snor

reeks AVI boeken
vormgeving omslag &
binnenwerk

brug

meer

lamp

taart
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Vuilnis is niet vies!
bladiebla
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Vuilnis is niet vies!

Stilton

Geronimo Stilton
omslagen & zetwerk

www.geronimostilton.nl
www.geronimostilton.be

Vuilnis
is niet
VIES!
VAKANTIESFEER

Badslippers

Met
Massagezool

XV
pet

Met zonneklep
en airco

bij elkaar in plaats van mijn gezag-

K N A L! Ik knalde met mijn snuit tegen mijn

voerderspak aan te trekken. Voor de

neef Klem op.

wakker?’

zekerheid keek ik nog even of ik alles

‘Hé, waarom ben jij zo vroeg al

had: badslippers met massagezool …

vroeg hij verbaasd.

check! Pet met

‘Eh… O, z-zomaar …’ stotterde ik.

zonneklep en

airco … check! Zelf-uitwringende

Klem keek me verwonderd aan. ‘O ja? En

badhanddoek …

waarom heb je je strandspullen

check! Verrekijker-duikbril … check!

dan bij je?’

Ventilatorparasol … check!
Digitale zonnebril …
zelf-uitwringende
Badhanddoek

Hmm, die zag ik
nergens, waar kon

VerrekijkerduikBril

0

ga

je
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die gebleven zijn?
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O ja, dom, die zat
op mijn kop.

ehM...

Nu had ik alles.
‘Strand, ik kom eraan!’ zei ik hardop.
Ik opende de deur van mijn hut en
Ventilatorparasol
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diverse omslagen en
opmaak binnenwerk
vervolg

Vijf

De

Er lag daar iets in zee,
bij de rotsen… iets donkers,
iets groots, iets wat zich uit de golven
omhoog wierp en dan weer verdween.
Wat kon het zijn?
Julian, Dick en Anne brengen de vakantie door bij hun
nicht George en haar hond Timmy. Terwijl ze het
mysterieuze Kirrin Eiland aan het verkennen zijn,
doen ze een spannende ontdekking, die ze naar de
donkere kerkers van een oud kasteel leidt.
Wat – of wie – zullen ze daar vinden?

DeVijf

omslagillustraties

Laura Ellen Anderson

n,
is met Julia
Maak kenn
my!
George en Tim
Dick, Anne,

gestrand op Kirrin Eiland

Kijk voor meer
boeken over
de Kleine Prinses op
www.memphisb elle.nl

Vijf

De
Ik wil een verhaal!

Elke avond vertelt de koning de Kleine Prinses een verhaaltje
voor het slapengaan. Maar als de koning op staatsbezoek is,
blijkt dat niemand papa’s verhaal kent!
De Kleine Prinses heeft een oplossing bedacht: ze gaat gewoon
NIET slapen! Niet voor het juiste verhaal gevonden is.
Maar ook prinsessen hebben hun nachtrust nodig …

enidblyton.com

gestrand op
Kirrin Eiland

ISBN 978-94-63-13282-4

ISBN-13: 978-94-6313-034-9

Uitgeverij Memphis Belle
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Mieren, mieren, altijd
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maar mieren!
Ik heb er genoeg van!
Al die

wriemelende, kietelende, kriebelende,

pikkende, PRIKKENDE mieren …
Mijn slingerende,

slobberende tong

wil ook weleens wat anders proeven …

Maar ja … ik heb zo’n

honger.

Wat moet je dan, als MIERENeter?

Hennie de Heks
Hennie de Heks op tuinsafari

Hennie is helemaal in de ban van de KRUIPENDE
en KRIOELENDE insecten in haar tuin. Ze besluit
samen met haar kat Helmer op TUINSAFARI te gaan
en gebruikt een toverspreuk om zichzelf
en Helmer te verkleinen.
Wat doen een kleine heks en een ieniemienie
kat als ze een schitterende, stekelige,
maar ook REUSACHTIGE RUPS
tegenkomen?

op tuinsafari

VALERIE THOMAS EN KORKY PAUL

UITGEVERIJ MEMPHIS BELLE

beer
h l
ISBN: 978-94-6313-068-4

opmaak en vertaling
Hé, liet jij een scheet?
Beer hol_cover.indd 1
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Jansweg 42-7
2011 KN Haarlem
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Simone Kok

Lsteopathie
O

logo, visitekaartje
en website
osteopathiekok.nl

www.osteopathiekok.nl

logo, visitekaartjes
en boekenleggers

MARY WAAIJER | REDACTIE

Gespecialiseerd
in jeugdliteratuur &
makkelijk lezen-boeken
mwaaijer@live.nl
06 505 716 08

Larense Boekhandel
Naarderstraat 9
1251 AW Laren (NH)
035 538 23 12
info@larenseboekhandel.nl
www.larenseboekhandel.nl

visitekaartjes def.indd 5
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visitekaartje

Vandaag besteld,
morgen in huis!
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sandra kok
vormgeving & opmaak

UITGEVERIJ RANDAZZO

Randazzo

Loes Randazzo

logo en visitekaartje
(duif op verzoek
opdrachtgever)

logo en visitekaartje
kleurvariaties voorkant

Van Sijbergstraat 8
7631JE Ootmarsum
loes.randazzo@wxs.nl
0031 651 346 162
0031 541 293 784
www.uitgeverijrandazzo.nl

UITGEVERIJ RANDAZZO

eigen visitekaartjes
variaties voorkant

PROMOTIEMATERIAAL

- aanbiedingsfolders
- advertenties (web en print)
- rolbanners
- cv’s

Grafisch Collectief
THOETS

- flyers

Wij zijn een groep van vijf beeldend kunstenaars
die gezamenlijk een grafische werkplaats delen.
De werkplaats heeft een drukkerij met alle
benodigde apparatuur voor het drukken van
etsen, linoleum- en houtsnede, litho en zeefdruk.
Onze doelstelling is het toegankelijk en levend
houden van de grafische druktechnieken door het
overdragen van kennis en het tonen van grafiek
aan een breed publiek. THOETS is een platform
waar verschillende doelgroepen elkaar kunnen
ontmoeten en inspireren.
De STICHTING GRAFISCH COLLECTIEF THOETS
heeft altijd zonder subsidie bestaan en financiert
alle grote activiteiten zelf, vanuit donateursgelden
en door projectgerichte fondsenwerving.
THOETS is lid van het Grafiekplatform Nederland
(voorheen VOG), en was actief lid van het
voormalige LOGA (Landelijk Overleg Grafische
Ateliers).
De poort van THOETS

presentatie van
grafisch collectief

GRAFISCH COLLECTIEF THOETS
Nassaukade 321
1053 LS Amsterdam
www.thoets.nl

Het huidige atelier aan de Nassaukade

ENKELE HOOGTEPUNTEN
1980

Oprichting Grafisch Collectief THOETS

1984

Het THOETS donateurschap begint, met daarbij de
jaarlijkse grafiekuitgave van een van de leden van
THOETS (tot heden), met presentatie tijdens jaarlijkse
Open Dag.

JAN BAAS

”

Het magische
optilmoment is
voor iedereen
altijd een
wonder.

1984/88 Exposities van collega grafici van buiten Amsterdam
in de drukkerij van THOETS (2-maandelijks).
1987

Grafiekboek 87 Beurs van kleinschalige
kunstenaarsuitgaven in de drukkerij van THOETS.

1997

Met Het Oog Op Beter Grafiekmap uitgave in het
kader van het Jaar van de Schizofrenie (met daarbij
Benefietconcert en Expositie)

2000

Thoets en Vergelijk Jubileumexpositie 20 jaar THOETS
in de Bagagehal van Loods 6, ontstaan van de
‘Linosaurus’, met als thema “Ik ga naar de Bagagehal
en ik neem mee.” Verbeeldingen van bagage in alle
mogelijke denkbare vormen, uitgesneden uit linoleum
en afgedrukt. Afdruk geveild t.b.v. Warchild.

2002

Gerrit Rietveld Academie, afdeling schilderen en grafiek
houtsnedes - z.t.

Schilderen en het maken van grafiek gaan bij mij samen op.

De Sigarenfabriek, Delft. Groepsexpositie leden van
THOETS en ‘Linosaurus’.

2013

Make a Move Grafiekmanifestatie in de Bagagehal
van Loods 6, i.s.m. Grafiek Amsterdam, in het kader
van de Maand van de Grafiek. THOETS presenteert de
eigen productie: The Magic of Printed Art, caught in
the moment. (Klik op de titel om het YouTube-filmpje
te bekijken.)

2015

GAA druk maken Grafiekmanifestatie GAA in
de Grote Kerk, Alkmaar, met de ‘Linosaurus’ als
achterwand van de presentatie.

2016

Verbinding 20 kunstenaars uit Brazilië en Nederland,
ihkv de Maand van de Grafiek.

2017

Conexoes Belem Holanda, Museu da Ufpa, Belem,
Brazilië (vervolg expositie ‘Verbinding’).

Na het eindexamen (1983) werd ik lid van Thoets, waardoor ik
meteen in de professionele wereld van het kunstenaarschap
terechtkwam.

Workshop Dans bij THOETS

Mijn grote liefde is de lithografie, waarbij het schilderen op
de steen een belangrijke rol speelt in het werkproces. Het
gelaagd werken in beeld en kleur is verwant aan mijn manier
van schilderen. De laatste jaren heb ik me meer gericht op
het maken van kleurhoutsnedes, met ook een schilderachtige
aanpak d.m.v. het nat in nat drukken.

Jan Baas aan de pers

Het samen delen van een grafische werkplaats en de
gezamenlijke werksfeer is altijd belangrijk geweest. Goede
collega’s zijn waardevol en het voor elkaar mogelijk maken
om (samen) te kunnen werken is heel belangrijk gebleken.
Het overstijgen door ook grote gezamenlijke projecten aan
te pakken hebben een enorme meerwaarde en waardering.
Dit naar buiten treden is een van de vele mooie dingen van
grafiek. Je neemt mensen mee in de techniek, er is veel over
te vertellen, en met enkele eenvoudige middelen maken
mensen hun eigen prent.

THOETS bij Grafisch Atelier Alkmaar Groepsexpositie
GAA, Alkmaar.
2018

GAA Drukt Door (deelname) in de Grote Kerk,
Alkmaar.

2019

GRAFIEK 2019 - PANTA RHEI Amsterdam Pop-up Print
Gallery in de ArtChapel, Amsterdam

rolbanners
voor beurzen

Het magische optilmoment is voor iedereen altijd een
wonder, jong en oud, ervaren en nieuw. Ik zie op de Bonte
Zwaan veel van deze momenten voor me, met daarbij de
verwondering van wat er zich ineens op het papier heeft
geopenbaard.
Expositie Linosaurus in de Grote kerk in Alkmaar

EDWIN EMMENS

INA BREKELMANS

”

Gerrit Rietveld Academie en de Hogeschool voor de
Kunsten in Amsterdam, afdeling tekenen en grafiek

”

Een eenzaam
kunstenaarsbestaan is niets
voor mij.

Mijn inspiratie
haal ik uit de
fotografie.
Kunstacademie St. Joost, Breda, afdeling autonome grafiek

In 1989, kort na de academie, had ik een werkplek gevonden
bij Grafisch Collectief Thoets aan de Nassaukade. Dus dit
jaar 31 jaar geleden en sindsdien heb ik mij laten inspireren
door deze groep kunstenaars/grafici. Een eenzaam
kunstenaarsbestaan is niets voor mij.

2019 - workshop Academie voor Bouwkunst

Tijdens mijn studie aan de kunstacademie St. Joost te Breda,
was ik voornamelijk te vinden in de grafiekwerkplaats. Na
mijn studie, nu al weer bijna 25 jaar geleden, ben ik vooral
te vinden geweest in de grafiekwerkplaats van Grafisch
Collectief Thoets.

Huis - acryl en zeefdruk op hout

Door het collectieve gebruik van de persen, in de
gezamenlijke drukkerij, kon ik experimenteren welke
grafische techniek het beste bij mijn beeldtaal past. Ik heb
mij in al die jaren dankzij Thoets op grafisch gebied kunnen
ontwikkelen. Van lithografie tot de droge naald techniek.
Deze laatste techniek bestaat uit de tekening in een plaat
krassen/ ininkten en afdrukken aan de etspers.
Ik combineer deze techniek met aquareldruk.

Al in het prille begin van mijn liefde voor de grafische
druktechnieken ben ik gefascineerd geraakt door de
combinatie van zeefdruk en schilderen. Het contrast tussen
levendige penseelstreken of vlotte potloodlijnen met het
vlakke aspect van zeefdrukinkt vind ik prachtig. Daarnaast
hou ik van het fotografische effect dat je met zeefdruk kan
toevoegen.

Mijn nieuwste grafische werken zijn Gelli-prints. Dat is een
monoprint techniek. De natuur is daarin mijn onderwerp.
Naast mijn tekeningen en grafiek geef ik lessen bij MK24
aan volwassenen. Ook op Thoets geef ik de cursus: Van
tekening tot prent. Dat zou ik graag willen continueren
of zelfs uitbreiden in de Bonte Zwaan.
Ik geef rondleidingen in diverse musea, ook aan kinderen.

Panta Rhei - droge naald/aquareldruk

Mijn inspiratie haal ik uit de fotografie. Zowel door mijzelf
gemaakte als oude gevonden foto’s dienen als uitgangspunt
voor een nieuw werk. Het ene werk behoudt het
fotorealistische karakter terwijl een ander werk meer neigt
naar abstractie. Het is dan ook dit contrast waar ik in mijn
werk steeds naar op zoek ben.

Droogboeket - Gelli-print

Ik combineer het kunstenaarsschap nu alweer ruim
15 jaar met het onderwijs. Ik geef kunstlessen aan
praktijkschoolleerlingen in Nieuw West. Het fascinerende
is dat mijn leerlingen vooral geïnteresseerd zijn in die
wonderlijke druktechnieken.

Berm - potlood over fototransfer op hout

Mijn concrete fantasie op dit moment is om op de
Bonte Zwaan Koffie & Kunst te organiseren op de
zaterdagochtend. Of een kindercursus: Zwaan kleef aan,
drukken met kinderen op de woensdagmiddag.
Panorama Ierland - droge naald/aquareldruk

Drijven - aquarel/zeefdruk

ELLEN HUIJSMANS

STEVEN TOES

”

Ik wil graag
mensen
enthousiasmeren
voor grafiek.

”

Kunstacademie St.Joost, Breda en de Academie voor
Beeldende Vorming, Tilburg, afdeling tekenen
Daarna via Utrecht naar Amsterdam, de ideale woon en
werkplek. Beeldend kunstenaar en docent blijken goed op
elkaar aan te sluiten.

Harteigen - houtsnede

Het werken met
hout inspireert mij
om de wereld van
dat stukje hout
weer te geven.

‘Aan het IJ’ - pigment op doek

ArtEZ, Hogeschool voor de kunsten, afdeling tekenen
en schilderen

In mijn grafiek en schilderijen ga ik uit van de wereld om mij
heen en van mijn beeldend materiaal. In atelier ’de Bonte
Zwaan’ werk ik, in toerbeurt met twee andere Thoetsleden,
met kleurpigmenten waarmee ik een sferisch beeld opbouw.
Grafisch werk ontstaat daar op rollen Japans papier met
monoprint. De meeste grafiek maak ik in de werkplaats van
Grafisch Collectief Thoets. Dit jaar 22 jaar lidmaatschap.
Hier werk ik aan een lithografisch beeld door rechtstreeks
op de kalksteen te schilderen. De opbouw van kleurlagen is
hier een tijdrovend proces. Experiment en kleuronderzoek
maken het spannend.

Thoets is al meer dan 25 jaar de werkplaats waar ik mijn
grafiek maak.
Op de kunstacademie heb ik mij gespecialiseerd in de
druktechnieken met als hoofdvak de houtsnede. Het werken
met hout, een natuurlijk materiaal, inspireert mij om de
wereld van dat stukje hout weer te geven. De nerven zijn
voor mij de spiegel van de geschiedenis van de houtplaat:
van zaadje tot grote boom.
De omstandigheden waarin de boom is gegroeid, van
seizoen tot seizoen, de veranderende omgeving, hebben
allemaal bijgedragen aan de vorm die het stuk hout heeft,
wanneer ik het bewerk en afdruk.

Op de hopelijk toekomstige werkplaats in de Bonte Zwaan
wil ik graag mensen enthousiasmeren voor grafiek. Dit kan
door een cursus monoprint, lino of lithografie. Het is zo fijn
om zelf iets te maken, te kijken naar je omgeving en om te
zetten in iets moois. Dit kan al door te werken met sjabloonen materiaaldruk.

De voorstelling in het hout komt tot stand door gutsen en
krassen. Dit druk ik af op papier. Zo kan ik de houten plaat
één stukje geschiedenis teruggeven.

Bij projecten kijk ik graag over de grenzen van mijn vak. Ik
ga vaak naar het theater op zoek naar sterke beelden in
een choreografie. De Keersmaeker met Minimal Music, een
statement van Ponifasio. Op dit moment haal ik inspiratie uit
Lil’ Buck’s ‘Black Swan’.

Wanneer ik met mijn Ipad digitale voorstellingen maak,
gebruik ik telkens hetzelfde stukje hout, hierdoor creëer ik
voor dit ene stukje een veelvoud aan beelden en komt zijn
hele geschiedenis tot leven.
Ode aan A. T. de Keersmaeker - monoprint

Badech - digi print

CV als menukaart
voor horecawerk

Julian is een zeemeermin
Winnaar van de 2019
Stonewall Book Award
Genomineerd voor
de Waterstones
Children’s Book Prize
Winnaar Bologna
Ragazzi 2019 voor
beste debuut

Jessica Love

Julian ziet op een dag drie zeemeerminnen.
Vanaf dat moment is niets meer wat het was …
Hij heeft maar één grote wens: een zeemeermin worden.

Auteur
Uitvoering
Formaat
Omvang
Leeftijd
ISBN
NUR
Prijs
Verschijnt

Wat vindt zijn oma daarvan?

JulIAn is EEn zEEMeERMIN

aanbiedingsfolders

Julian ziet op een dag drie zeemeerminnen.
Vanaf dat moment is niets meer wat het was …
Hij heeft maar één grote wens: een zeemeermin
worden.
Wat vindt zijn oma daarvan?
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Jessica Love
hardcover
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40 pagina’s
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tekenen
drogenaaldets
schilderen
mixed media

VRIJ WERK
Zelf teken en schilder ik ook graag. Ik zit in het 3e jaar van de
basisopleiding van de Wackers kunstacademie en volg met
regelmaat ook andere cursussen.

studie, houtskool

witte en glazen
fles, wit potlood
op zwart papier

collage
inkt en potlood

klein formaat
(luciferdoosje)

groot formaat (A1)
modeltekenen,
bister

stippeltechniek,
zwarte fineliner

met inkt en
satéstokje
collage

inkt

Sandra Kok
27 september 1963
Amsterdam
06 250 11 114
info@s-kok.nl
www.s-kok.nl

En dit ben ik ook:

Vaardigheden
Ruime ervaring met Indesign

i n t e r e s s e s

wandelen

lezen

Kan aardig overweg met Illustrator

Ik denk graag mee met illustratoren/schrijvers/
uitgevers over het eindproduct
Stressbestendig, flexibel, en een snelle werker

Na mijn studie heb ik nog diverse korte opleidingen
en cursussen gevolgd o.a. Grafisch Vormgeven,
QuarkXPress, Indesign, Illustrator en Photoshop.
Verder heb ik veel geleerd in de praktijk.
Sinds september 2018 volg ik 1 dag in de week
de basisopleiding van de Wackers Academie.

w e r k e rvar i n g
sandra kok | vormgeving & opmaak
zelfstandig vormgever

Kan goed overweg met Photoshop

Ruime ervaring met boekproducties, en de
productiebegeleiding van een boek van A tot Z

UVA Culturele Studies (tekst en media)

tekenen

muziek

natuur

film
en theater

- zetwerk en vormgeving van boeken voor
o.a. de wakkere muis, moon, querido, ars
scribendi, nbd biblion, memphis belle.
- promotiemateriaal (web en print) zoals
advertenties, posters, folders, grote
rolbanners voor beurzen etc.
- eenvoudige websites
- logo’s en visitekaartjes

2007-heden

Ik heb jarenlange ervaring met het maken van (kinder)
boeken. Na mijn studie Culture Studies aan de UVA
ben ik in 1993 bij een uitgeverij van kinderboeken
gaan werken. Omdat het een kleine uitgeverij was, ben
ik bekend met alle aspecten van het uitgeefvak.
Sinds 2007 werk ik als zelfstandig vormgever. Ik
maak niet alleen boeken en/of omslagen, ook voor
een logo of een nieuwe huisstijl kun je bij mij terecht.
En ook voor flyers, advertenties (web of print), een
originele CV of ander promotiemateriaal.

opleiding

productiebegeleiding/vormgeving
Zirkoon uitgevers
planning, calculaties, offertes, begeleiden
auteurs en illustratoren, redactie,
beoordeling ingezonden manuscripten,
contacten met drukkers, opmaak en
vormgeving van producties, maken van
promotiemateriaal (ansichtkaarten, posters,
flyers, advertenties en aanbiedingsfolders)

1993-2007

SANDRA

dit ben ik:

boeken_enzo

sandra__kok

