PERSBERICHT
Amsterdam, 3 mei 2017

Toonder Compagnie en Rubinstein bundelen krachten
Op 1 mei jl. zijn Tom Poes, Heer Bommel, Kappie, Panda en andere beroemde striphelden uit de stal
van Toonder Compagnie ingetrokken bij Rubinstein op het Prinseneiland in Amsterdam.
En niet alleen gaan we samenwonen, we gaan ook samenwerken. Rubinstein zal de rechten van
Toonder Compagnie vertegenwoordigen als licensing agent.
Adrienne Hak, directeur Rubinstein: ‘Het is prachtig werk, met eindeloos veel mogelijkheden op
gebied van boeken, licenties en films. We hebben veel zin om een nieuwe generatie kinderen te laten
opgroeien met Tom Poes, Panda en al die andere sprekende characters van Toonder.’
Milou Toonder, kleindochter van Marten Toonder: ‘Mijn grootvader heeft duidelijk te kennen
gegeven dat nieuw werk gemaakt zou moeten worden voor traditionele, maar ook voor nieuwe
media, om de wereld van Tom Poes levend te houden. Ik ben daarom blij dat we gaan samenwerken
met een partij die de ervaring heeft om hiermee voortvarend aan de slag te gaan.’
Gouden Boekje over Tom Poes
Om deze samenwerking te vieren komt Uitgeverij Rubinstein dit najaar met
een Gouden Boekje over Tom Poes. Tom Poes en het cadeautje voor Heer
Bommel is het eerste Gouden Boekje waarin Tom Poes en Heer Bommel hun
opwachting maken. De tekst is geschreven door gelauwerd kinderboekenauteur Sjoerd Kuyper en de illustraties zijn gemaakt door de getalenteerde
Henrieke Goorhuis.
Over Rubinstein
Rubinstein is opgericht in 1985 als luisterboekenuitgeverij en bestaat uit drie
bedrijfsonderdelen: Uitgeverij Rubinstein, Rubinstein Pictures en Rubinstein
Royalty Management. Uitgeverij Rubinstein is uitgever van (literaire) luisterboeken en kinderboeken
zoals de Gouden Boekjes, Het Muizenhuis en Disney. Onder de naam Rubinstein Royalty
Management is Rubinstein actief als licensing agent voor onder meer Fiep Westendorp, Mordillo,
Astrid Lindgren en Het Muizenhuis. Rubinstein Pictures is producent van geanimeerde kinderseries
en films. Momenteel wordt er hard gewerkt aan een serie animaties van de succesvolle kinderboekenreeks Het Muizenhuis en de Fabeltjeskrant.
Over Toonder Compagnie
Toonder Compagnie BV beheert de creatieve nalatenschap van stripmaker en literator Marten
Toonder (1912-2005), en heeft in de eerste plaats als missie de tijdloze verhalen over Tom Poes en
Heer Bommel onder de aandacht van jonge generaties te krijgen. Daarnaast beheert Toonder
Compagnie de talloze strips die in Toonders strip- en animatiefilmbedrijf de Toonder Studio’s werden
gemaakt, en streeft ernaar die zo volledig mogelijk te publiceren. Ook film- en illustratiewerk van
Marten Toonder en de Toonder Studio’s, en het werk van zijn creatieve familieleden valt onder het
beheer van Toonder Compagnie.
Contact
Neem voor meer informatie contact op met Adrienne Hak via adrienne@rubinstein.nl of 020 4200
772.
Meer informatie over Toonder Compagnie is te vinden op www.toondercompagnie.nl.
Over Toonders bedrijf Toonder Studio’s leest u meer op http://toondercompagnie.nl/martentoonder/toonder-studios/.
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