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Jean-Philippe Rieu sluit seizoenenreeks over ‘elfje Marie’ af met winterboek

Jean-Philippe Rieu is een virtuoos een veelzijdig musicus, een levenskunstenaar, die met veel
liefde en gedrevenheid projecten voor kinderen realiseert. Met het elfje Marie creëert hij voor
kleuters een wereld vol pure emoties, echte vriendschap en liefde voor de natuur. Het nieuwe,
vierde deel dat zopas verscheen, speelt zich af in de winter. De drie vorige boeken spelen zich in
de drie andere jaargetijden af.
Ook dit vierde deel over elfje Marie is weer zoveel meer dan een boek. In het boek zit een DVD,
waarop het verhaal en de prachtige illustraties van Mark Janssen helemaal tot leven komen, op
de tonen van de sfeervolle muziek die Jean-Philippe componeerde. Op de DVD staat ook een
interview met Jean-Philippe waaarin hij uit de doeken doet hoe elfje Marie ontstaan is en hem
elke dag inspireert.
Jean-Philippe Rieu reist de komende maanden door Nederland om in scholen muzikale
theatervoorstellingen en workshops te geven. Duizenden kinderen maken op die manier kennis
met de mooie, pure wereld van elfje Marie.
In het voorjaar van 2014 zal er een liedjesboek van elfje Marie verschijnen (Zingen met elfje
Marie), met originele liedjes over elfje Marie.
Het prentenboek ‘Elfje Marie in de sneeuw’ is nu overal te koop in de boekhandel.
Ook een Maastrichtste editie is verkrijgbaar.

Het verhaal
Elfje Marie slaapt in de pluimstaart van Mini eekhoorn. Buiten is alles wit. Het heeft gesneeuwd.
Iedereen stormt naar buiten om in de sneeuw te spelen. Plotseling verdwijnt Marie in de sneeuw. Alles
is pikkedonker in plaats van wit. Marie is vreselijk bang, zeker als er dan nog een donkere gedaante
haar kant op komt. Klaas Mol is gelukkig vriendelijk en brengt Marie graag terug naar haar vrienden.

De auteur
Jean-Philippe Rieu werd op zondagmiddag 16 december 1956 in Maastricht geboren op het moment
dat zijn vader in Amsterdam Mozart's Figaro dirigeerde. Als heel klein jongetje viel hij vrijwel iedere
zaterdagavond na de pauze van het concert in slaap op de schoot van zijn moeder, als zijn vader het
Limburgs symfonie Orkest dirigeerde. Hij kreeg de muzikaliteit met dezelfde paplepel ingegoten als

zijn broer André, met wie hij vele jaren intensief samenwerkte.
Meer info op www.jp-rieu.com
Jean-Philippe Rieu: “Ik had nooit kunnen plannen of dromen dat Marie zo een succes zou hebben.
Ruim tien jaar geleden heb ik het elfje Marie verzonnen voor mijn kinderen. Ik vertelde over haar bij
het slapengaan. Pas 4 jaar geleden heb ik haar gedeeld met het grote publiek. Ongelofelijk wat er
sindsdien allemaal is gebeurd. We hebben dvd’s gemaakt met mijn eigen muziek erop en daaruit zijn
dan weer kindervoorstellingen en muzikale workshops ontstaan. We zijn volop bezig met de
voorbereidingen van een CD. En Intussen hebben al meer dan 20.000 kindjes met Marie meegezongen
en meegeleefd. Ze zien haar echt als een vriendinnetje. Iets mooiers kan ik me niet voorstellen.”

De illustrator
Mark Janssen studeerde op 22-jarige leeftijd af aan de Academie Beeldende Kunsten in Maastricht. Nu
woont en werkt Mark samen met zijn vrouw en 2 kinderen in Valkenburg. Hij is fulltime illustrator en
maakt zowel illustraties voor kinderboeken als voor kranten en tijdschriften. Afhankelijk van de
opdracht en stijl werkt hij met aquareltechniek, acrylverf of digitale tekenstijl. Alle illustraties uit de
Marie-boeken zijn van zijn hand.
Meer info op www.mark-janssen.nl
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De serie over elfje Marie
Eerder verschenen bij Clavis Uitgeverij:
- Marie (isbn 9789044811513, 18,95 euro)
- Marie danst! (isbn 9789044814347, 18,95 euro)
- Marie komt thuis (isbn 9789044815931, 18,95 euro)
De boeken over Elfje Marie zijn ook allemaal verschenen in een Maastrichtse editie.
Twee titels zijn ook verschenen in het Amerikaans en een titel in het Koreaans.

Over Clavis Uitgeverij
Clavis Uitgeverij (Hasselt, Amsterdam, New York) is in de loop van de laatste 30 jaar uitgegroeid tot
de grootste kinderboekenuitgeverij in Vlaanderen en Nederland. Met een productie van meer dan 180
nieuwe titels per jaar en vertalingen in meer dan 35 landen is Clavis Uitgeverij zonder twijfel een
gerenommeerde uitgever in de niche van high quality kinder- en jeugdboeken van 0 tot 18 jaar, met
een sterke internationale werking en uitstraling.
Clavis Uitgeverij dankt zijn succes aan het feit dat het zijn slogan – Wij maken kinderdromen waar –
en zijn filosofie goed bewaakt en altijd waarmaakt. Boeken maken op maat van kinderen, met goede
teksten en illustraties. Boeken die er mooi uitzien en die perfect geproduceerd zijn. Boeken die
inhoudelijk altijd dat ietsje meer hebben en niet alleen garant staan voor veel leesplezier, maar ook
educatief onderbouwd zijn. Bij Clavis Uitgeverij zijn we er dan ook van overtuigd dat kinderboeken
het verschil kunnen maken bij het creëren van een positieve toekomst voor kinderen. De wereld zal er
morgen immers uitzien zoals de kinderen die vandaag dromen.
Meer info op www.clavisbooks.com
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