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Boyband B-Brave en zangeres 
Aliyah Kolf maken titelsong 
voor nieuw kinderboek 
‘DROOMKOFFER’
Aan een dansboek dat kinderen zal inspireren om hun 
dromen achterna te gaan, wilde B-Brave en Aliyah Kolf maar 
al te graag meewerken, want ook voor deze tieneridolen is 
ooit hun droom werkelijkheid geworden. Nu spelen zij voor 
uitverkochte concertzalen, schitteren ze in bioscoopfilms 
en worden hun muziekvideo’s miljoenen keren bekeken 
op YouTube.

Er gebeuren dingen die je niet voor mogelijk houdt … 
Zoals een droom die uitkomt ... Of een niet alledaagse 
samenwerking … Kinderboekenschrijfster Charlotte 
Doornhein en de bekende choreograaf Shaker hebben samen het 
jeugdboek Droomkoffer geschreven (voor kinderen van 8 – 18 jaar). 
Het resultaat is een verhaal vol humor, emotie, dromen en spanning. 
Een boek dat iedere dansliefhebber op de wereld zal raken. 

“Exploring dance through words, what a wonderful initiative.  
It’s another way to share the passion.” 

Dan Karaty

Een belangrijke boodschap die Charlotte en Shaker de lezers mee willen geven is dat zij hun bijzondere 
dromen dienen te koesteren. Soms zit het in het leven even tegen. Juist dan is het zaak om door te zetten 
en in je droom te blijven geloven. Zelf hebben de auteur en de choreograaf dat ondervonden. Het is niet 
altijd makkelijk om je droom te bereiken. Maar als je eenmaal je droom kunt leven is het geweldig! 

“Vier jaar geleden heb ik mijn Droomkoffer ingepakt en liet ik mijn 
Amsterdamse roots achter voor het grote Hollywood. Het is elke dag 
hard werken, maar dromen komen uit als je er maar in blijft geloven.” 

Natalie La Rose -zangeres-
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Droomkoffer is ontstaan dankzij de indringende en persoonlijke verhalen van de jonge dansers Chantal 
de Boer, Valery Bouwknegt, Zoë Greten, Ole Hansen, Sietse Hoevink, Leslie de Koning, Noa Meijer, Flavio 
Monteiro en Janneke Muller. Het verhaal is een mix van waargebeurde feiten en fantasie. 

We volgen in het boek de hoofdpersoon Boaz. Zijn zoektocht naar zichzelf: hoe kun je je als dansliefhebber 
staande houden als alle jongens voetballen in de woonplaats waar je opgroeit? Zijn ontwikkeling en 
ontdekking van zijn talent komen aan bod. De overstap van een dansschool in zijn woonplaats naar een 
dansschool in Amsterdam. Maar is hij als danser wel goed genoeg? Daarbij komt nog dat Boaz oudere 
broer Levi bezig is met foute dingen en hem medeplichtig maakt. Alles komt in een stroomversnelling als 
Boaz deelneemt aan het tv-programma Star Moves … 

De boeklancering van Droomkoffer vindt plaats op zaterdag 28 november 2015 bij de Sugar Factory in 
Amsterdam (Lijnbaansgracht 238). Natuurlijk met veel dans en mooie optredens van bekende artiesten. 
Het belooft een waar spektakel te worden! Dansen jullie met ons mee? Tijd: 16.00 – 17.30 uur. 
(Zaal open om 15.30 uur.) Gratis voor kinderen van 8-18 jaar en hun ouders. 
Vanwege het beperkte aantal plaatsen is vooraf aanmelden verplicht via info@globalmediaprojects.nl 

Droomkoffer kan online besteld worden via www.droomkoffer.nl
Ook kunnen de boeken op 28 november in de zaal gekocht 
worden en zullen Shaker en Charlotte na afloop van de  
boeklancering de boeken signeren. 
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Noot voor de redactie: 
Voor recensie-exemplaren of 
beeldmateriaal neem contact op 
met Jeroen Hoogerwerf, Levendig 
Uitgever, e-mail:  
jeroen@levendiguitgever.nl.  
Of bel 06-22613701. Informeer  
voor een interview met auteurs 
en/of illustrator ook Jeroen even.
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