Persbericht 1 maart 2013

Wat is de mooiste boekcover van het jaar?
Voor één keer mag je een boek beoordelen op basis van de cover. De Vlaamse Uitgevers
Vereniging gaat namelijk opnieuw op zoek naar De Best Vormgegeven Boeken - fictie en
non-fictie - van het afgelopen jaar, en bij die competitie hoort ook de Publieksprijs voor
het Beste Boekomslag.
De Publieksprijs voor het Beste Boekomslag heeft als doel het publiek dichter bij 'mooie
boeken' te betrekken en de prijzen voor De Best Vormgegeven Boeken een brede weerklank
te geven. Voor de Publieksprijs 2013 nomineerde de redactie van Knack Focus tien covers uit
een honderdtal inzendingen.
Iedereen die online zijn stem uitbrengt en de schiftingsvraag invult, maakt kans op een
mooie prijs. De hoofdprijs: een barbecue van het merk Weber ter waarde van 600 euro!
Daarnaast geven we nog twee boekenpakketten weg met alle tien de boeken uit de longlist,
en vijf boekencheques van 50 euro.
De 10 genomineerde covers horen bij deze boeken:


Sergiology, vormgever: Nej De Doncker (Minestrone)



Billy Bob, vormgever: Nix (Ballon Media/blloan)



Het vertrek van Maeterlinck, vormgever: Gert Dooreman (De Bezige Bij Antwerpen)



De man in de mist, vormgever: Paul Verrept (Bebuquin/Toneelhuis)



Partie de campagne, vormgever: Thomas Soete (Ludion)



Mijn allermooiste speelgoedwoordenboek, vormgever: Pieter Gaudesaboos (Lannoo)



Anorexia, mijn drang om te verdwijnen, vormgever: Els De Brandt (De Draak)



Sommige dingen (vallen in het water), vormgever: Leen Depooter (Vrijdag)



De Dag dat we Andy zijn arm afzaagden, vormgever: Herman Houbrechts (De Bezige
Bij Antwerpen)



Kelderkind, vormgever: Dries Desseyn (De Eenhoorn)
Stem tot en met 13 maart
via www.knackfocus.be

Welk boek de Publieksprijs wint, wordt bekendgemaakt op donderdag 23 april 2012 in
deSingel. De vormgever die de Publieksprijs voor het Beste Boekomslag wint, mag een
postzegel ontwerpen voor bpost.
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De Best Vormgegeven Boeken
De Publieksprijs voor het Beste Boekomslag maakt deel uit van De Best Vormgegeven Boeken
(vroeger bekend als de Plantin-Moretusprijs), die jaarlijks de mooist uitgegeven boeken
bekroont.
Alle info over de prijs vindt u op www.debestvormgegevenboeken.be.
***
De prijs van de Best Vormgegeven Boeken is een initiatief van:

met de steun van:
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