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De moedige avonturen van Bang Zwaantje
Een voorlees- en beweegboek

Bang Zwaantje is geen gewoon zwaantje. Hij is een zwaantje met watervrees! Als hij op een dag besluit
om niet met zijn familie het meer over te zwemmen, staat hem een groot avontuur te wachten. Hij zal de
winter door moeten brengen op het land. Gelukkig is hij niet alleen en ontmoet hij vreemde dieren waar hij
vriendschap mee sluit en veel van leert. Maar zal hij zijn angst overwinnen?

Een boek om te doen
Het boek is er niet alleen om uit voor te lezen. Ouders kunnen het ook gebruiken
om hun kind iets te laten doen. Fysiotherapeute Nana heeft 18 aanstekelijke en
verantwoorde kinderoefeningen bedacht waarmee kinderen het zwaantje en de
andere dieren kunnen nadoen. Zo kunnen kinderen het verhaal actief meebeleven
en tegelijkertijd op een gezonde manier hun hele lichaam in beweging brengen.

Over de schrijfster Nana
Als voorlezende grootmoeder en fysiotherapeute heeft Nana een verhaal willen
schrijven dat zowel de fantasie van kinderen aanspreekt als hen stimuleert om
fysiek na te doen wat zij in gedachten beleven. Zij woont aan een Italiaans meer
met zwanen.

Over de illustrator Wim Elzinga
Amalia Baracs over Bang Zwaantje
“Dit voorleesboek is vol wijsheid, en met humor geschreven en geïllustreerd. Het
is een ode aan ieders eigenheid; respectvol in de beste betekenis van het woord.
Bang Zwaantje die zijn bangheid voor water overwint, is gewoonweg zichzelf en
positief ingesteld. Zijn spannende avonturen zullen kinderen sterken.
“Bijzonder zijn de aanstekelijke bewegingsoefeningen achter in het boek. Om ook
als grote mensen samen met de kinderen te doen. Ieder op zijn eigen tijd en op
zijn eigen manier.”
Amalia Baracs
Kinderboekenrecensente en schrijfster van Kostelijke Kinderboeken

Thema’s
•
•

•

Hoe je jezelf ziet bepaalt wat je durft en waar je bang voor bent.
Eigenlijk is Bang Zwaantje helemaal niet bang aangelegd. Hij heeft alleen een
lastige bijnaam waardoor hij dat van zichzelf denkt.
De beste manier is je eigen manier.
De broertjes en zusjes van Bang Zwaantje springen direct in het diepe. Bang
Zwaantje durft niet en gaat zijn eigen weg. Maar aan het eind van het verhaal
heeft hij leren zwemmen en nog veel meer in de tussentijd.
Spontaan je eigen gevoel volgen brengt je het verst.
Bang Zwaantje is koppig en laat zich niet het water in praten. Hij piekert zich
suf waardoor hij het zichzelf heel moeilijk maakt. Maar door zijn koppigheid
doet hij dingen die een normaal zwaantje nooit zou durven.

Wim Elzinga is al vijftig jaar professioneel illustrator, maar dit is zijn eerste kinderboek. De sfeer van het meer, de veranderende seizoenen, en de gevoelens van de
dieren heeft hij zeer kleurrijk en gedetailleerd vastgelegd.
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Verkoopondersteuning
•
•
•

Op de website www.bangzwaantje.nl staan o.a. voorleesfragmenten en leuke
informatie over het boek en de oefeningen.
Extra posters zijn aan te vragen door een e-mail te sturen naar
info@bangzwaantje.nl.
Op verzoek is het mogelijk om een voorleesevenement te organiseren. Voor
aanvragen mailt u naar info@bangzwaantje.nl.

