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NEW YORK
ontdek Wat neW York te bieden Had in de vorige 

eeuWen. van Het Central Park, times sQuare met de 
vele tHeaters tot Het vrijHeidsbeeld en de oPening 

van Het allereerste Honkbalstadion. oP de 
aCHterkant van de kleurPlaat staat HistorisCHe 

informatie over de vele toeristisCHe 
Plekken van deze Wereldstad.

N E W  YO R K
tOmIsLAV tOmIć

KLEURBOEK VOOR VOLWASSENEN

HET BEGINT MET EEN LIJN.
een lijn die overal naar toe beweegt. er ontstaat

een vorm, een schaduw. er komen meer lijnen bij:
ze buigen, krullen, gaan hun eigen weg…

tot er een tekening ontstaat.

Kleur iets in. 
Kleur iets niet in. 

Maak fouten, 
maak het tot 

iets van jezelf.

 

ANDERE TITELS IN DEZE SERIE:
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de zee      nicki Palin
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de natuur in!      Helen Ward
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Ga een stapje verder 

 en teken met behulp  

van het raster de  

honkbalspeler na. 

Maak nu uit de losse hand een tekening van de stad.

Ontwerp, als je dat leuk 

vindt, je eigen sportkleding 

voor de speler.

CENTRAL PARK
Als je bent uitgedanst, kun je Uptown in Central Park op adem komen, een uitstekende plek 
voor een kopje koffie. Central Park was het eerste openbare park in Amerika en kwam in 
1873 tot stand, nadat het ontwerpen en de aanleg twintig jaar in beslag hadden genomen. 
Maak over de Mall een ‘literaire wandeling’ langs de standbeelden van de dichter Rober t Burns 
en romancier Walter Scott. Koop vervolgens een ballon of ga naar het boothuis voor een 
roeitochtje langs de zwanen op het meer. 

BROOKLYN BRIDGE
In Lower Manhattan werd in 1883 een grote viering gehouden ter gelegenheid van de ingebruikneming 
van de Brooklyn Bridge, de eerste brug tussen Manhattan en Brooklyn. Een enorme mensenmenigte 
zag hoe de president en de gouverneur van New York samen de brug op liepen; toen ze aan 
de overzijde bij de Manhattantoren waren aangekomen, weerklonken kanonschoten. In mei 1884, 
liet circusondernemer P.T. Barnum 21 olifanten over de brug paraderen om de stevigheid van het 
bouwwerk aan te tonen. 

Pictura™
 illustraties ©

 2014 van Tom
islav Tom

ić • The Pictura™
 logo, tekening, tekst en design ©

 2014 van The Tem
plar Com

pany Lim
ited

HONKBAL
Het Yankee Stadium in de Bronx werd geopend op 18 april 
1923 en werd door de New York Telegram al direct het 
‘House that Ruth Built’ gedoopt. Niet zo vreemd, gezien 
Babe’ Ruths big swing de Yankees hun eerste overwinning 
in de World Series bezorgde in het jaar van de opening. 
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