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nijntje x vermeer

samen naar kunst kijken

Speciaal voor de bijzondere Vermeertentoonstelling in het Rijksmuseum

verschijnt het boek nijntje x vermeer. Zie jij de overeenkomsten tussen het werk

van Dick Bruna en Johannes Vermeer?

het boek

Bekijk de schilderijen van Vermeer samen met nijntje! Het werk van Johannes Vermeer en van

Dick Bruna lijkt heel verschillend, maar er is ook veel hetzelfde. Let maar op de houdingen,

bewegingen en kleuren. En wist je dat Bruna en Vermeer allebei heel erg van de kleur blauw

hielden? Net als de succesvolle uitgave nijntje x rembrandt is dit een leuk boek waarin je samen

met jonge kinderen naar kunst kan kijken.

de tentoonstelling

⏲

http://www.nieuws-nijntje.nl/
https://www.nieuws-nijntje.nl/images/466847
https://www.nieuws-nijntje.nl/171270-nijntje-x-rembrandt-nieuw-voor-het-rembrandtjaar-2019


Nijntje x vermeer is uitgegeven door Mercis Publishing in samenwerking met het

Rijksmuseum, ter gelegenheid van de bijzondere tentoonstelling Vermeer. Met bruiklenen

vanuit de hele wereld is dit de grootste Vermeertentoonstelling ooit. De tentoonstelling

Vermeer is van 10 februari tot en met 4 juni te zien in het Rijksmuseum.

verkrijgbaarheid nijntje x vermeer

Het boek nijntje x vermeer is per direct verkrijgbaar in de boekhandel en online. Er is tevens

een Engelse editie uitgebracht: miffy x vermeer. De titels nijntje x rembrandt en miffy x

rembrandt zijn ook nog verkrijgbaar. Ontwerp door Irma Boom.

nijntje x vermeer

ISBN 978-90-5647-926-8

12,95 euro

miffy x vermeer

ISBN 978-90-5647-927-5

12,95 euro (adviesprijs)

Links

Afbeeldingen

nijntje

Mercis Publishing bv, uitgever van nijntje

https://www.rijksmuseum.nl/nl/zien-en-doen/tentoonstellingen/vermeer
https://www.nijntje.nl/
http://www.mercispublishing.nl/
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OVER MERCIS

https://www.nieuws-nijntje.nl/images/466850
https://www.nieuws-nijntje.nl/images/466851
https://www.nieuws-nijntje.nl/images/466848
https://www.nieuws-nijntje.nl/documents/51283
https://www.nieuws-nijntje.nl/documents/51282


Over Mercis en Mercis Publishing 

De auteursrechten en filosofie van Dick Bruna worden wereldwijd bewaakt door Mercis bv. Mercis Publishing bv
geeft sinds 1995 de boeken van Dick Bruna uit. De basis van het werk van Dick Bruna is ook de basis van het
werk van Mercis: respect voor de wereld van het kind. Sinds 2022 geeft Mercis Publishing bv ook boeken van
Little Dutch uit.

 

mercis
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