
Opdrachtgever
Stichting Droomwevers. Stichting Droomwe-
vers wil kunst en cultuur onder de aandacht 
brengen van kinderen van 2 t/m 10 jaar oud. 
Ze doen dit door verschillende kunstvormen 
en muziekstijlen samen te brengen.

Omschrijving opdracht
‘ We hebben 64 tongbrekende zinnen be-
dacht en aan 62 illustratoren uit 25 landen 
gevraagd deze te illustreren.  Alle zinnen zijn 
al op muziek gezet en ingezongen, het eer-
ste dozijn illustraties is binnen. We zoeken nu 
verschillende vormgevers om 8 verschillende 
boekjes te maken op basis van de illustraties 
en zinnen. De vormgeving, formaat en vorm 
van het boekje zijn vrij’.

Aanvulling opdracht 
‘We willen liefst een vierkant formaat boekje. 
De boekjes gaan over kleur en het aanleren 
van kleurnamen en taal. De vormgeving 
moet dat ondersteunen en benadrukken. 
Daarom moeten de genoemde kleur apart 
worden afgebeeld en apart worden ge-
noemd. De boekjes gaan ook over het het 
plezier krijgen in het uitspreken van de 
woorden. Ons lijkt de tekst het belangrijkste.’   
En: ‘kun je ook de Engelse versies maken?

Geleverd
•  Advisering aantal boekjes (4 ipv 8)
• Taaladvies (4 zinnen zijn aangepast)
• Technische controle van illustraties 
• (Engelstalige) lijst van technische 

eisen met uitleg tbv. illustratoren
• Indeling van de boekjes: wat komt in 

welke volgorde samen in één boekje, 
rekening houdend met de geleverde 
illustraties (soms te klein); al dan 
niet in de illustratie aanwezige tekst; 
verscheidenheid aan kleuren en 
illustratoren.

• In plaats van één boekje van 8 tong-
brekers, uiteindelijk 8 boekjes van 16 
tongbrekers in 4 ontwerpen.

• 4 verschillende ontwerpen met 
onderlinge raakvlakken.

• 4 soorten overzichten op mijn eigen 
site betreffende de aanlevering van 
de illustraties en de status van de 
diverse boekjes.

• Aanspreekpunt en gedeeld project-
management.

• Idee en ontwerp informatief Tong-
breker tekstkader

• Aanzet inleidende tekst
• Beeldbewerking (waar nodig)


