
Pixi-boekjes illustratiewedstrijd
Droom jij van een carrière als kinderboekenillustrator? Dan hebben wij goed 
nieuws, want volgend jaar kan er een Pixi-boekje in de winkels liggen met jóúw 
illustraties! Het verhaal is er al, maar we missen de illustraties nog. Iedereen  
mag inzenden. Doe jij mee?

Samenvatting van het verhaal

Dappere Haas besluit dat hij Bange Leeuw zal leren om moediger te zijn.  

Hij gaat met Leeuw op pad om drie heldendaden te verrichten. Maar is  

Haas wel zo dapper als hij lijkt? 

Wedstrijd
Heb jij meteen een beeld bij dit verhaal? Dan zoeken wij jou! Voor de illustratie-
wedstrijd maak je één spread (een illustratie die twee pagina’s naast elkaar beslaat,  
met achtergrond) en twee vrijstaande illustraties bij het verhaal. Jij mag zelf kiezen bij 
welke tekstdelen je de tekeningen maakt. Houd daarbij rekening met de plek van de 
tekst op de pagina (geen zorgen, wij hebben die indeling al voor je gemaakt). Maak de 
illustraties niet groter dan een A4 en zorg in elk geval voor 1 cm afloop.  
Je mag zelf kiezen welke technieken en materialen je gebruikt. De illustraties 
mogen niet eerder zijn gepubliceerd. Het verhaal download je op pixiboeken.nl/
illustratiewedstrijd.

Prijzen

Voor de genomineerden: masterclass 
Alle inzendingen worden beoordeeld door een jury onder leiding van de 
wereldberoemde auteur en illustrator Hans de Beer. De jury kiest de tien mooiste 
inzendingen uit; dat zijn de genomineerden! Zij krijgen een (digitale) masterclass 
van Hans de Beer over het maken van een prentenboek.

De winnaar
De jury kiest uit de genomineerden de enige echte winnaar. Hij of zij wint een geldprijs 
van € 500. De winnaar krijgt 100 exemplaren van zijn eigen Pixi-boekje! Natuurlijk 
wordt er ruimschoots aandacht aan het werk van de winnaar besteed op verschillende 
beurzen en op onze sociale media.

Sta jij te springen om mee te doen? 
Mail dan vóór 1 november 2021 één spread en twee  
vrijstaande illustraties met de bijbehorende tekst naar  
phoebe@vierwindstreken.com.  
Op 10 januari 2022 maken we de top tien bekend en  
op 1 februari 2022 onthullen we de winnaar!

Veel succes en plezier!

Wat zijn Pixi-boekjes?
• Prentenboeken in kleur 

van 10 x 10 cm
• € 0,99 per stuk
• 24 pagina’s en een geniet 

omslag
• Verschijnen in series van 

8 titels
• Tussen 1971 en 1996 ook 

in Nederland verschenen

Di t  was de  
winnaar van  

de Pixi Award 2019!


