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Ballon Media en Clavis breiden samenwerking uit
Vanaf 1 oktober 2011 slaan Ballon Media en Clavis Uitgeverij de handen ineen voor de
uitgave van Franstalige kinderboeken.
Onder het bestaande Clavis-label zal Ballon Media voortaan kinderboeken uit diezelfde catalogus op de markt
brengen in Franstalig België, Frankrijk en Zwitserland. Vorige vrijdag tekenden de twee bedrijven daarvoor een
overeenkomst tot een langdurige samenwerking. De commercialisering en distributie verloopt via Ballon Media’s
vertrouwenspartner en aandeelhouder Média Participations (eigenaar van de uitgeverijen Dupuis, Dargaud en
Le Lombard). Sinds begin dit jaar verspreidt Ballon Media eveneens de kinderboeken van Clavis Uitgeverij
buiten de klassieke boekhandel in Vlaanderen en Nederland.

Vijftien nieuwe titels in 2011
Van Kathleen Amants Anna over Liesbet Slegers’ Sinterklaasje tot Stefan Boonens Met opa in de sneeuw: dit
jaar verschijnen nog vijftien titels uit de Clavis-catalogus in het Frans. En ook voor 2012 zet het
kinderboekenteam van Ballon Media, in nauw overleg met Clavis, een rist toppers op het programma.

Clavis Uitgeverij
Clavis Uitgeverij is een van de grootste onafhankelijke kinder- en jeugdboekenuitgevers
in het Nederlandse taalgebied met vestigingen in Hasselt, Amsterdam en New York.
Clavis vertegenwoordigt topauteurs als Guido van Genechten, Gerard van Gemert,
Anthony Horowitz en Liesbet Slegers en heeft een sterke internationale uitstraling. Dit is
mede te danken aan het opzetten van internationale partnerships. “Tegenwoordig kunnen
kinderen van Italië tot Japan wegdromen bij titels als Rikki en Kaatje”, aldus commercieel
directeur Anthony Vavrinek.

Ballon Media
Ballon Media bestaat uit het verdelingsapparaat Ballon Media Sales,
kinderboekenuitgever Ballon Kids en stripverhalenuitgever Ballon Comics.
Ballon Media Sales verdeelt de eigen uitgaven en is daarnaast voor een
aantal gerenommeerde uitgeverijen exclusief verdeler in Vlaanderen en
Nederland. Voor de kinderboeken worden vanaf 1 januari 2011 het fonds
van Clavis, de kinderboeken van Casterman en de eigen Ballon Kidsuitgaven gezamenlijk aangeboden. “De complementariteit van de verdeelde
kinderboekfondsen is groot en biedt daarom een gemeenschappelijke opportuniteit voor alle vertegenwoordigde
uitgeverijen”, aldus Alexis Dragonetti, afgevaardigd bestuurder van Ballon Media.
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