GENOMINEERDE
AUTEURS
OP DE
AUTEURSLIJST
Groep 1

-6 jaar

Kristof Devos – Max maakt een vriend
© Kristof Claeys
Kristof Devos illustreert en schrijft sinds 2013 kinderboeken, die in
meerdere talen zijn vertaald en meermaals bekroond werden met
literaire prijzen. Hij maakte samen met Claudia Jong een
prentenboek over vriendschap. ‘Max maakt een vriend’ gaat over Max die net verhuisd is en van zijn
mama naar buiten moet gaan om een vriend te maken. Max gaat aan de slag met een lampenkap,
twee planken, een kartonnen doos en een kleerhanger. Ondertussen maakt hij zomaar ook een echte
vriend. De illustraties werden bekroond met de Special Prize op het Servische Bookill Fest.
Benjamin Leroy – Suzie gaat tekenen
© Johannes Vande Voorde
Benjamin Leroy voorzag al een hele reeks boeken, tijdschriften en
affiches van gelaagde tekeningen vol emotie, humor en absurdisme.
‘Suzie gaat tekenen’ is alweer het vierde prentenboek in de Suziereeks die hij samen met Jaap Robben bedenkt en maakt. De voorbije twee jaar vielen ze al in de
prijzen met ‘Suzie Ruzie in het diepe’ en ‘Plasman’. In dit deel heeft Suzie een nieuwe hobby, ze heeft
namelijk haar tekentalent ontdekt. Maar haar tekeningen lopen al snel uit de hand. De uitgelaten stijl
van het verhaal is terug te zien in de prenten van Leroy.
Stefan Boonen – Kleine August
© Johannes Vande Voorde
Stefan Boonen heeft al een hele reeks avontuurlijke kinderboeken
op zijn naam staan. In dit prentenboek, met illustraties van Anke
Rymenams, heeft Kleine August het circus als eerste gezien. Toch
mag hij niet mee van zijn harteloze oom en tante. Niet eerlijk is dat en August besluit om weg te

lopen. Onderweg wordt hij aangesproken door meneer Max die de weg zoekt naar het circus. Daar
wil August hem best bij helpen! Een modern sprookje met een avontuurlijk tintje.

Groep 2

6-8 jaar

Jacques & Lise – Viktor
Jacques & Lise zijn een creatief duo dat sinds een aantal jaar ook
kinder- en prentenboeken maakt. Dat doen ze met groot succes, want
met ‘Viktor’ wonnen ze maar liefst twee prijzen op de Frankfurter
Buchmesse. Het verhaal gaat over een plezierjager die ervan droomt
een cheeta te schieten. Wanneer het hem eindelijk gelukt is, wordt hij
overvallen door een gevoel van empathie en berouw. ‘Viktor’ is een gedurfd verhaal met sfeervolle,
poëtische prenten.
Jan De Leeuw + Mattias De Leeuw – De kleine koning
Foto Mattias © Michiel De Vijver
Jeugdboekenschrijver Jan De Leeuw en illustrator Mattias De
Leeuw vielen allebei al meermaals in de prijzen met hun
werk. Voor ‘De kleine koning’ sloegen ze de handen ineen.
Het boek gaat over prins Sevi die in Suthi woont, het land van de Kleine Wonderen, en op een avond
besluit een ster te volgen die hem naar een machtige koning zal leiden. Een wonderlijk verhaal dat
leest als een sprookje en doet denken aan het kerstverhaal.
Joris Thys – Het grote kleine monster
Joris Thys is grafisch ontwerper en illustrator en geeft daarnaast ook
les. Hij maakte de illustraties bij ‘Het kleine grote monster’ van Pim
Lammers. Het boek gaat over een kleine jongen en een monstertje die
samen een groots plan bedenken. Een spannend en grappig verhaal
met monsters die dankzij de zeer kleurrijke en dynamische illustraties
echt tot leven komen.

Groep 3

8-10 jaar

Alice Reijs & Ariane van Vliet + Kaatje Vermeire – Ans en Wilma
verdwaald
‘Ans en Wilma verdwaald’ is een samenwerking tussen het duo Alice Reijs
& Ariane van Vliet en illustrator Kaatje Vermeire. Het boek is gebaseerd
op de theatervoorstelling die Alice & Ariane als actrice maakten voor
HETPALEIS. Ans en Wilma zijn twee vriendinnen die samen gaan
wandelen in het bos, maar onderweg hopeloos verdwaald raken. De
paginagrote illustraties van de landschappen zijn heel sfeervol en zitten
vol details.

Inge Bergh – Help! Ik was op tv!
Een actueel verhaal over de invloed van sociale media. Inge Bergh heeft
al veel verhalen voor kinderen en jongeren geschreven. In ‘Help! Ik was
op tv!’ ondervindt Janne dat het niet altijd leuk is om op tv te komen.
Totaal onverwacht staat er een tv-ploeg bij haar voor de deur en zit
Janne live in een tv-show. Dit pakt niet goed voor haar uit en Janne gaat
op zoek naar een manier om het beeld dat er van haar ontstaan is recht te zetten. De illustraties zijn
van Richard Verschraagen.
Mathilda Masters – De keukenprins van Mocano IV – De grote
ontsnapping
© Joris Herregods
‘De Grote Ontsnapping’ is het vierde deel in de reeks ‘De Keukenprins
van Mocano’ van bekroond kinder- en jeugdauteur Mathilda Masters.
Het draait allemaal om Max, een jongen die in de keuken van de
gevangenis bij zijn tante Kokkie woont. Op een dag belandt Kokkie in het ziekenhuis. De chef die haar
vervangt, heeft een hekel aan kinderen. Hij stuurt Max naar Het Instituut voor Kinderen, een
weeshuis waar een gemene directrice baas is. Max vindt het er vreselijk. Lukt het hem en zijn nieuwe
vriend El Sid om te ontsnappen? Een spannend verhaal met geweldige tekeningen van Georgien
Overwater.
Noëlla Elpers – James Hond en de Elfenbank
Noëlla Elpers schrijft zowel kinderboeken en jeugdromans waarvoor ze
al meerdere prijzen heeft ontvangen. Vorig jaar verscheen het eerste
boek in een nieuwe reeks over een dappere speurneus genaamd Hond,
James Hond. In ‘James Hond en de Elfenbank’ gaat hij met visser
Martinus en zijn vrouw Lieke op zoek naar een geheimzinnige Elfenbank
vol lekkere zeetong. Een vlot geschreven en spannend verhaal. De illustraties zijn van Arnold Hovart.

Groep 4

10-12 jaar

Aline Sax + Ann De Bode – De lantaarnaansteker
Foto Aline © Koen Broos
Jeugdboekenschrijfster en historica Aline Sax werkte samen
met illustrator Ann De Bode aan het boek ‘De
lantaarnaansteker’. Het verhaal gaat over een
lantaarnaansteker die elke avond de lichten in de stad aansteekt en dan bij alle huizen naar binnen
kijkt. Hij ziet hoe eenzaam de mensen in die huizen zijn en bedenkt een plan om hen samen te
brengen. De schilderachtige illustraties maken het ontroerende en hartverwarmende verhaal
helemaal af.

Jef Aerts – De blauwe vleugels
Jef Aerts is schrijver van kinder- en jeugdboeken, romans, gedichten en
toneel. Aerts schreef een ontroerend verhaal over een moedige
ontsnappingspoging, die symbool staat voor de zoektocht naar de
warmte van een gezin. De broers Josh en Jadran vinden een gewonde
kraanvogel die ze willen leren vliegen zodat hij terug kan naar zijn
familie in het Zuiden. Tijdens de vliegles valt Josh door toedoen van Jadran van een ladder en moet
hij naar een zorginstelling. Zover willen de broers het niet laten komen en daarom besluiten ze er
samen met de kraanvogel vandoor te gaan.
Kathleen Vereecken – Alles komt goed, altijd
© Koen Broos
Kathleen Vereecken is schrijver en scenarist. Samen met Charlotte Peys
maakte ze een prachtig boek over Alice, die opgroeit tijdens de Eerste
Wereldoorlog en vertelt over de lotgevallen van haar familie. ‘Alles komt
goed, altijd’ won dit jaar de Woutertje Pieterse Prijs en wordt geroemd om de sfeer, de ingehouden
emoties en het aangrijpende verhaal. Ondanks alles blijft Alice zoeken naar wat het leven mooi
maakt want uiteindelijk komt alles goed, altijd.
Stefan Boonen + Tom Schoonooghe – De beer naar Wammerswald
© Johannes Vande Voorde
Stefan Boonen is kinderboekenschrijver en heeft ondertussen al een
heleboel titels op zijn naam staan. 'De beer naar Wammerswald' is het
vijfde boek dat hij maakte samen met illustrator Tom Schoonooghe. Het
gaat over Jakob die de opdracht krijgt een beer terug te brengen naar
Wammerswald. Een verhaal over doorzetten en keuzes maken. De strakke en gestileerde illustraties
worden gecombineerd met een speelse schrijfstijl.

Groep 5

12-14 jaar

Bjorn Van den Eynde – Engel des doods
Bjorn Van den Eynde is jeugdauteur, scenarist en regisseur. ‘Engel des
doods’ is het achtste deel in de serie die hij schreef over Team Mortis.
Team Mortis is een geheim proefproject waarbij jongeren worden ingezet
op undercoveropdrachten uit te voeren. In dit deel worden twee
teamleden ingezet om een overval op een supermarkt te onderzoeken.
Een spannende thriller met sterke personages.
Johan Vandevelde – Het verloren galjoen
Johan Vandevelde is scenarist is en auteur van jeugdboeken. Samen met
Martin Muster schreef hij ‘Het verloren galjoen’, het eerste deel van de
tweedelige reeks ‘Kronieken van Amber en Staal’ dat gaat over twee
kinderen die opgesloten zitten in een weeshuis in Armorië. Ze besluiten
samen te ontsnappen en slaan op de vlucht voor het Armorische leger.
Wat volgt is een avontuur vol spanning en gevaar.

Luc Hanegreefs – Volle Maen
Luc Hanegreefs is schrijver van kinder-, jeugd- en volwassenenliteratuur.
In de meeste van zijn young adultboeken baseert hij zich op historische
feiten. Zo gaat ‘Volle Maen’ over de reis van het slavenschip Volle Maen
en de jonge Cornelis die in een opwelling aan boord is gegaan. Moeizaam
winnen hij en de slaaf Yao elkaars vertrouwen. Uiteindelijk kruist zijn pad dat van Emily, die het niet
eens is met de harde aanpak van de slaven op haar vaders plantage op Jamaica. Een historische
roman vol intriges en geheimen.
Nico De Braeckeleer – Tsunami
Dit verhaal speelt zich af in de verre toekomst, in het jaar 2165 om
precies te zijn, waar het gewone leven op aarde compleet verwoest is na
een serie natuurrampen. Vier jongeren besluiten samen op te trekken en
een nieuw leven op te bouwen maar een naderende tsunami gooit roet
in het eten. ‘Tsunami’ is het eerste deel in de apocalyptische ADEM-serie
van Nico De Braeckeleer. Hij schreef al meer dan zeventig kinder-, jeugd-, prentenboeken en romans.

Groep 6

+14 jaar

Bart Moeyaert – Tegenwoordig heet iedereen sorry
© Susanne Kronholm
Bart Moeyaert schrijft boeken, theaterteksten en poëzie. Zijn werk
werd in binnen- en buitenland al beloond met literaire prijzen. Zijn
meeste recente jeugdroman ‘Tegenwoordig heet iedereen Sorry’ gaat
over Bianca die volgens haar vader onhandelbaar en volgens haar moeder een meisje met een
gebruiksaanwijzing is. De unieke schrijfstijl van Moeyaert doet je meevoelen en meedenken met het
hoofdpersonage. De interne worsteling van Bianca maakt dit boek tot een spannend verhaal.
Karen Rastelli – Kop of munt
‘Kop of munt’ is het veelbelovende debuut van Karen Rastelli.
Rastelli neemt de lezer mee in het hoofd van een jong meisje met
een groot geheim. De grote broer van Klaartje en Sander, Lars, is
gestorven en al snel wordt duidelijk dat Klaartje en Sander iets te
verbergen hebben. De spanning wordt opgebouwd en je hebt al
snel door dat dit verhaal een duistere kant heeft.

Marita de Sterck – Duivelskruid
© Koen Broos
Marita de Sterck publiceert bundels met volksverhalen uit de hele
wereld en psychologische jeugdromans. Voor haar werk werd ze al
beloond met talloze prijzen. ‘Duivelskruid’ gaat over Tanne die aan het
begin van de vorige eeuw opgroeit op een boerderij aan de rand van
een hei. Ze wordt een volleerde kruidenvrouw, maar ze overschrijdt grenzen en kwetst wie haar het
dierbaarst zijn. Jaren later probeert haar kleindochter Yara te achterhalen wat er is gebeurd. De tijd
dringt, want de oude Tanne vecht met de duivel.
Reine De Pelseneer – Zeg iets!
Reine De Pelseneer schreef al prentenboeken, leesboeken en
dichtbundels voor kinderen en volwassenen. Met het boek ‘Zeg iets!’
richt ze zich vooral op jongeren. Het verhaal gaat over Ben en Liv. Bij
hun eerste ontmoeting herkent Ben in haar ogen zijn eigen verdriet. De
moeder van Liv was een van de slachtoffers van de aanslag op
Zaventem op 22 maart en ligt in coma. Hierdoor kan Liv zich moeilijk aan anderen hechten, maar
langzamerhand stellen Ben en Liv zich voor elkaar open.

Let op!
Sommige auteurs hebben het maximum van vijftien gesubsidieerde lezingen per jaar al bereikt voor
2019 en/of 2020. Uiteraard kun je deze auteurs wel nog uitnodigen voor een lezing die niet
gesubsidieerd wordt. Je kunt zelf contact opnemen met de auteurs om na te gaan of een
gesubsidieerde lezing nog mogelijk is.
De volledige lijst met alle genomineerden van 2019-2020 kun je raadplegen via de website van de
KJV.

