
Dit boek wacht totdat jij het invult! Elke 

pagina schreeuwt om jouw creativiteit: 

illustraties om in te kleuren of aan te vullen 

met jouw persoonlijke gedachten, ideeën en 

verhalen. Er zijn geen grenzen; pak je teken- en 

kleurmateriaal en laat je fantasie de vrije loop! 

Je zult zien dat dit boek je niet meer loslaat.

Veel plezier!

www.kosmosuitgevers.nl

Dit is niet zomaar een boek, dit 

is een invulboek van illustrator 

en schrijver Moose Allain. Het 

staat bomvol illustraties om in te 

kleuren of af te maken met jouw 

persoonlijke gedachten en ideeën. 

Illustreer je eigen wall of fame of 

teken de ruimte zoals jij het ziet, 

kleur fantasiewezens in en doodle 

erop los. In totaal 35 illustraties 

die wachten op jouw creativiteit. 

Geschikt voor alle leeftijden!

Kijk voor meer informatie op 

www.kosmosuitgevers.nl

World of Moose™ is het merk van 

illustrator en schrijver Moose Allain. Moose 

tekent, schrijft, illustreert cartoons en 

maakt fi lms. Zijn teksten en ontwerpen 

zijn herkenbaar vanwege de fl inke dosis 

humor die hij erin verwerkt. Moose werkt 

mee aan diverse Engelse tijdschriften en 

tv-programma’s. Hij woont in Devon, Groot-

Brittannië. Voor meer informatie kun je 

terecht op de (Engelstalige) website: 

www.worldofmoose.com
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ISBN 978-90-4391-804-6

NUR 476
Kosmos Uitgevers, Utrecht/Antwerpen

Tekenen, 
kleuren, 

doodlen en 
letter art voor 
alle leeftijden!

…óók om te kleuren hoor!
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Creatief tekenboek
… ook om te kleuren, hoor! 

door Moose Allain

Ingevuld door…

Utrecht/Antwerpen
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Welkom! Dit boek 

bevat meer dan 35 
illustraties om af te 

maken, in te kleuren en aan 

te vullen met jouw persoonlijke 

gedachten, ideeën, bijschriften 

of verhalen. 

Zoals je ziet, staat iedereen te popelen om 

je te begroeten! Wat zou er op de bordjes 

staan? Teken jezelf boven op het podium 

en vul de achtergrond verder in. Zou je iets tegen 

de menigte willen zeggen? Schrijf het op! 
Wanneer je hier klaar bent, draai je de bladzijde 

om en ga je net zolang door tot je dit boek helemaal 

gevuld hebt!
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VAN DE KAART
Hoe kijkt een vogel naar de wereld?

Leef je uit en teken je eigen supersteden,

(onbewoonde) eilanden, zo gedetailleerd als jij wilt!
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ER BRANDT LICHT…
Maar wie zijn er thuis? Vul de ramen verder op en geef een inkijkje in de levens van andere mensen.
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ALS
EEN 

PLAATJE!
Wat voor foto’s hangen er op 

deze portrettenmuur? Beschrijf 

hoe zij allemaal beroemd werden.
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VAARWEL… AJUUS… CIAO!
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