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CURSUS PRENTENBOEKEN ILLUSTREREN
Deze brochure laat het werk zien dat gemaakt is door cursisten uit onze 
vervolgcursus Prentenboeken Illustreren.  
Een cursus op niveau, ontwikkeld door ‘reisleidster’ Ellen Vesters, 
oprichtster van Urlaub in 2014. 
Inmiddels heeft Ellen met veel plezier 240 illustratiecursisten 
begeleid, waarvan 80 onze prentenboekencursussen hebben gevolgd.  

Na jarenlange vraag om een vervolgcursus is die dit jaar eindelijk van 
start gegaan. In een intieme setting worden studenten begeleid bij de 
ontwikkeling van hun eigen verhalen en een portfolio om naar 
uitgeverijen te versturen. Hoogtepunten vorig seizoen waren de 
bezoeken van gastdocente Vera van Groos van Flatland en redactrices 
Eline de Viet en Linda Bertens van Lemniscaat.

“Ellen is een zeer gedreven coach. 
Ze zet zich volledig in om het beste uit iedere cursist 

naar boven te halen en haalt daarvoor alles uit de kast.  
Deze cursus heeft mij in een razend tempo wegwijs gemaakt 

in zowel de creatieve, ambachtelijke als de 
zakelijke kanten van het vak. 

Het heeft mij verder gebracht dan ik had durven hopen!”

https://flatland.agency/
https://www.lemniscaat.nl/


JANNEKE ALBERS
www.dejeugdtheaterkamer.nl  
 
Janneke Albers studeerde in 1999 af als mimespeler en theatermaker 
aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Na haar opleiding 
danste en acteerde zij in voorstellingen, schreef en regisseerde zij 
theaterstukken en gaf zij toneelles. Tien jaar geleden richtte Janneke 
‘De Jeugd Theaterkamer’ op: een theater- en filmschool voor 
kinderen en jongeren.  Voor ‘De Jeugd Theaterkamer’ schrijft ze 
verhalen, toneelteksten en korte scenario’s. 

Een paar jaar geleden schreef Janneke op basis van improvisaties met 
een groep enthousiaste kinderen van zes tot en met negen jaar, het 
toneelstuk ‘Schilderij ontsnapt’. Een spannende en humoristische 
voorstelling over ongehoorzaam zijn. Op basis van dit verhaal is 
Janneke bij Urlaub, onder begeleiding van Ellen Vesters, gestart met het 
schrijven en illustreren van een kinderboek.

http://www.dejeugdtheaterkamer.nl/
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WIETSKE VAN DER LUBBE
www.instagram.com/wietskevanderlubbe

Wietske van der Lubbe (1982) wordt van jongs af aan al blij van tekenen. 
Na haar afstuderen is ze aan de slag gegaan als webdesigner waar ook 
de liefde voor digitaal ontwerpen is ontstaan. De basiscursus en de 
vervolgcursus ‘prentenboek illustreren’ van Ellen Vesters hebben er 
voor gezorgd dat ze haar passie voor illustreren opnieuw heeft ontdekt. 
En daarmee ook de droom van een eigen prentenboek. 

‘Post voor de maan’ gaat over een meisje dat post heeft gemaakt voor 
de maan. Ze doet de post voor de maan op de brievenbus, maar de 
brief komt weer terug. Het meisje geeft niet op en verzint verschillende 
manieren om haar brief bij de maan te krijgen. 
Nadat haar vele pogingen steeds weer mislukken, is ze verdrietig en 
boos. Maar dan heeft ze nog één idee om haar brief bij de maan 
te krijgen...

http://www.instagram.com/wietskevanderlubbe/ 
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TESSA ZWANENBURG
www.tessazwanenburg-illustraties.nl

Tessa Zwanenburg heeft als leerkracht en als moeder al heel wat 
kinderboeken gelezen. Naast (voor)lezen is tekenen haar grote hobby. 
Van verf en potloden krijgt ze geen genoeg en sinds kort heeft zij ook 
het digitaal tekenen ontdekt. Met al deze passies kan het dan ook geen 
verrassing zijn dat een eigen boek maken al jaren haar grote droom is! 
Sinds 2018 is tekenen meer geworden dan een hobby en ontwerpt zij 
o.a. (educatieve) kinderposters.

In het prentenboek ‘Sam durft niet’ blijkt Sam een fixed mindset te 
hebben. Heel hoog klimmen… nee, dat kan hij echt niet! Wel jammer 
van die lekkere bananen die boven in de boom hangen.. 
Stiekem, als niemand kijkt probeert Sam het toch. Als het inderdaad 
heel moeilijk gaat, geeft hij meteen op. Gaat het hem dan nooit lukken 
om die felbegeerde bananen te bereiken?

“Ellen is een fantastische en inspirerende juf. 
In de cursus deelt zij een schatkist vol 
informatie, tips en trucs. De lessen en 
opdrachten hebben mijn werk heel wat 
niveaus omhoog getild.”

https://www.tessazwanenburg-illustraties.nl
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CECIEL VAN DER PAS
www.cecielmaakt.nl

Tekenen was Ceciels verloren passie die ze in 2016 terug vond. 
Haar creaties wilde ze graag delen en leren aan anderen. In mei 2017 
ontstond haar creatieve bedrijf Ceciel Maakt. Je kunt daar terecht voor 
mooie handgeschreven letters en workshops handlettering. Daarnaast 
maakt zij illustraties voor raam- en muurtekeningen. 
Ceciels zoontje kampt met leesproblemen. 
Dat inspireerde haar om een verhaal te maken, speciaal voor kinderen 
met dyslexie.

Drie, twee, een.. Go! Rennen en de bal vangen. 
Voor Wally een makkie. Zijn planeet LAB is een 
hondenparadijs met modderpoelen en een 
worstjesfabriek. Maar Wally heeft ook een wens: 
ruimtereizen. 
Als er een ufo op zijn planeet landt, grijpt Wally zijn 
kans. Echter heeft de deur een onleesbaar wachtwoord. 
Wally probeert van alles en ontdekt dat lezen helemaal 
geen makkie is. Wie helpt Wally lezen zodat hij kan 
ruimtereizen?

http://www.cecielmaakt.nl


ceciel van der pas



LANA VAN LEEUWEN
www.instagram.com/lanaleesvoer

Lana van Leeuwen (1984) wilde als kind kinderboekentekenaar- 
en schrijver worden. Maar ook journalist, en model, en nog duizend 
dingen. Na journalist en model en nog duizend dingen te zijn geweest 
herinnerden haar twee zoons haar aan die eerste droom. 
Lana maakt het liefst verhalen die stiekem ook voor de ouders zijn met 
verborgen humor en een scherp randje.

In ‘Hoge Noot’ verliest een eekhoorn zicht op wat 
echt belangrijk is. Al zijn ‘nootvoorraad’ 1, 2, en 3 
al vol en is zelfs het ‘nootkantoor’ gesloten wegens 
een geslaagde oogst, de eekhoorn blijft 
doorverzamelen en schiet steeds meer in de stress. 
Een klein eekhoorntje helpt de overspannen 
eekhoorn beseffen dat werk op een gegeven 
moment ook gewoon af is en dat samen genieten 
van het bos net zo belangrijk is als genoeg noten 
hebben voor de winter.

http://www.instagram.com/lanaleesvoer/
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IRENE DE KROON
irenedekroon.nl

Irene de Kroon startte in 2017 haar eigen bedrijf om met haar creatieve 
sprankeling impact te maken die er toe doet. Hiermee stapte ze vol 
in het avontuur om haar grootste droom na te jagen. Prentenboeken 
tekenen over “grote” onderwerpen voor kleine en grote mensen. Verteld 
op zo’n manier dat iedereen zich er in herkent om zo de dialoog tussen 
ouder en kind te stimuleren.  
Na de geboorte van haar zoon in 2018, beloofde ze hem voor zijn eerste 
verjaardag een verhaal te schrijven over Vuurvliegje Stevie. Tijdens de 
Basis en Gevorderden Prentenboekcursus bij Urlaub en de Cambridge 
Summer School heeft zij dit verhaal uitgewerkt tot een dummyboek.

Stevie is een vuurvliegje waarvan het lampje niet brandt. En het lampje 
van vuurvliegjes brandt juist als ze doen wat ze het allerleukst vinden. 
Stevie gaat op avontuur om te ontdekken wat haar vriendjes Vlinder, 
Krekel, Rups en Uil het allerleukst vinden om te doen. 
Maar wat is nu toch echt Stevie haar ding? 
En dan ineens: PING! Stevie probeert het 
eens en ja hoor… ze zingt… ze danst… en 
opeens… straalt ze als nooit te voren… als 
een discobal!

http://irenedekroon.wordpress.com
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ROOS STELLOO
www.instagram.com/roosstelloo

Roos Stelloo (1982) zat als kind al samen met opa te aquarellen in de 
tuin. Maar ook op school kwamen er bij elk verhaal van de juf 
uitgebreide tekeningen met veel liefde uit haar vingers. Niet verrassend 
dat ze voor een creatieve grafische opleiding koos waar zij in 2004 
afstudeerde in Utrecht. In 2008 startte zij haar eigen onderneming 
Leuker Ontwerp waar ze speciale gebeurtenissen naar een persoonlijk 
en uniek beeld tekent, zoals een geboortekaartje of een trouwkaart.

In 2017 besloot Roos de oude verhalen van oma en haar gebeurtenissen 
met haar eigen kinderen op te schrijven. Mede dankzij de starters- en 
gevorderden prentenboek cursus van Ellen bij Urlaub lukte het Roos de 
eerste opzet van het verhaal over de onrustige Kip en zijn vriend Konijn 
neer te zetten. Hierbij was haar doel in een lossere teken- en 
schilderstijl een telboekje neer te zetten, waar de kip zichzelf maar ook 
vriendschap tegenkomt. 
In het verhaal zitten gebeurtenissen en grapjes 
die zij thuis met haar twee zoons heeft 
meegemaakt. Zij heeft gewerkt met aquarel, 
potlood en later digitaal bewerkt.

http://www.instagram.com/roosstelloo
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FREDERIQUE BRAAKMAN
www.instagram.com/frederiquebraakman

Frederique studeerde in 1996 af als beeldend kunstenaar aan de HKU. 
Sindsdien werkt zij o.a. als vormgever, interieurontwerper en 
procesbegeleider, en belandde zij aan de zakelijke kant van 
interieurbouw projecten. 
Tekenen was voor haar altijd een vorm om terug te komen bij zichzelf. 
Zonde om dat alleen voor zichzelf te houden! Sinds twee jaar werkt zij 
daarom ook als illustrator en tekenaar. Toen ze zichzelf steeds vaker 
hoorde zeggen dat ze altijd nog graag een prentenboek wilde maken 
werd het tijd om van ooit, nu te maken. Ze trakteerde zichzelf op een 
prentenboekillustratiecursus. leerde hoe ze een karakter 
ontwikkelde, maakte zich nieuwe materialen en technieken 
eigen en puzzelde op hoe een goed verhaal in elkaar zit. 
Een doorlopende reis die gelukkig nog niet ten einde is.

Frederique’s prentenboek gaat over de zoektocht die we 
allemaal wel kennen. Een verhaal over nieuwsgierigheid 
en moed. En hoe we ontdekken wie we zelf zijn.
Een pasgeboren struisvogeltje tuurt naar de verte. 
‘Wat gaat daar schuil achter de horizon? Wat vliegt 
daarginds? Waar gaat dat heen?’ 
Zonder te aarzelen en zonder te weten wat hem wacht, 
duikt hij het avontuur in…

http://www.instagram.com/frederiquebraakman
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ASTRID SAM
www.instagram.com/typicalsam_illustration

Astrid Sam studeerde in 2002 af aan de HKU richting Illustratief 
Ontwerpen. Al van kleins af aan had ze een passie voor tekenen. 
Kleurpotloden en stiften waren dan ook altijd binnen handbereik. 
Na haar afstuderen heeft ze verschillende werkzaamheden gehad 
waaronder Colorist en Stylist bij Madame Tussauds en ontwerpen van 
decor en poppen voor een poppentheater. Maar illustreren blijft toch 
haar grote droom waar ze nu toch echt volledig voor wil gaan.

Astrids liefde voor ‘the Wizard of Oz’ bracht haar ertoe dit verhaal op 
haar manier te willen uitbeelden en zich er een poosje helemaal in 
onder te dompelen. Daarbij wilde ze tijdens de vervolgcursus de nadruk 
leggen op het werken in zwart-wit, karakterontwikkeling en omgeving. 

“Ellens expertise en enthousiasme en de workshop van 
gastdocente Vera Buitenhuis-van Groos hebben het 
beste in mij naar boven gehaald, daar ben ik heel 
dankbaar voor.”

http://www.instagram.com/typicalsam_illustration
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SCHETSPROCES   
roos stelloo
www.instagram.com/roosstelloo

http://www.instagram.com/roosstelloo




IMMER URLAUB
Urlaub is een uniek samenwerkingsverband, bestaande uit vijf professionals uit 
de creatieve sector: Ellen Vesters, Marjolein van Alfen, Loes van Oosten, 
Manon Bijkerk en Lennart Wolfert. 
Urlaub gelooft dat een creatiever leven voor iedereen mogelijk is. 
 
Wie kent het niet? Diep van binnen droom je van een carrière als illustrator of 
moet je van jezelf echt iets gaan doen met die creatieve gedachten en 
verlangens. Vaak voelen mensen zich tegengehouden door de angst niet goed 
genoeg te zijn, of iets lelijks te maken. Absurd, want wie bepaalt er nu wat 
mooi is? De docenten van Urlaub kennen deze gedachten maar al te goed. 
Allemaal hebben we op een bepaald moment besloten om ons niet door onze 
angsten te laten leiden en in het diepe te springen.

Zo ontstond creatieve werkplaats Urlaub. Een ‘vakantie’plek waar alles kan en 
mag. De locatie, binnen het pand DRUK, is hier een inspirerend voorbeeld van: 
een enorm gebouw dat in een paar maanden door enthousiaste ondernemers 
is ontwikkeld tot een prachtige plek waar bedrijven uit diverse creatieve 
sectoren werken. Met in het hart onze grote trots: de workshopkas.  
Samen willen we iedereen mee op reis nemen langs uitdagende en leerzame 
programma’s. Van beginner tot ervaren maker: iedereen kan bij ons terecht!

Kom je ook bij ons langs?

www.immerurlaub.nl

http://www.immerurlaub.nl
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