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Elsa Beskows illustrationer tillgängliga för licensiering och
merchandising hos Bonnier Group Agency
Bonnier Group Agency har ingått ett samarbete med Elsa Beskows dödsbo och hanterar numera illustratörens licens- och merchandiserättigheter
i hela världen. Målet är att licensieringen ska resultera i ett antal samarbeten med företag som kan leverera kvalitetsprodukter som ligger i linje
med Elsa Beskows verk.

Förra året påbörjade förlaget Bonnier Carlsen arbetet med att restaurera Elsa Beskows verk. Målet har varit att komma så nära originalet som
möjligt. Det restaurerade materialet finns nu att tillgå genom licensiering.

Christian Wallin, Ansvarig licensiering och merchandising:

- Elsa Beskows illustrationer är unika och direkt igenkännbara, de allra flesta av oss har växt upp med hennes böcker. Vårt mål är att varsamt
vidareutveckla produktutbudet och ytterligare sprida Elsa Beskows verk runt om i världen.

Dag Beskow, Representant för Elsa Beskows dödsbo:

- Vi är glada över detta nya samarbete och ser med förhoppning fram emot nya kringprodukter av god kvalitet som ett komplement till Elsa
Beskows sagoböcker.

Elsa Beskow är en av Sveriges mest kända barnbokskonstnärer. Bland hennes verk finns en lång rad av klassiska sagor som Sagan om den lilla lilla
gumman och Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin. Genombrottet kom 1901 med boken Puttes äventyr i blåbärsskogen. Total gav hon ut ett
fyrtiotal egna böcker med text och bild. Hennes stil är lätt, med en skarp blick för detaljer i inte minst djur och växter, vilket blir särskilt tydligt i
de sagor som innehåller ”förminskade” barn eller sagogestalter i miniatyr, som Solägget, Tomtebobarnen eller den ovan nämnda Puttes äventyr i
blåbärsskogen. Boksidorna är ofta inramade av dekorativa ramverk i jugend-stil.

I år är det 100 år sen Pelles nya kläder gav ut för första gången. För att fira detta ger förlaget Bonnier Carlsen ut en nyutgåva av boken i vår. I år
ger förlaget även ut flera andra böcker i nyutgåvor - Sagen om den lilla hinden, Olles skidfärd, Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin samt Tant
Bruns födelsedag.

Elsa Beskows böcker är otroligt populära än idag, titlar som Tomtebobarnen, som gavs ut första gången 1910, har tryckts i ny upplaga 43 gånger.
Elsa Beskows böcker är dessutom väl representerade på andra språk och hon sägs vara den som introducerade den svenska bilderboken i
utlandet. Puttes äventyr i blåbärsskogen (1901) var den första boken som översattes, till tyska 1903, 1912 till danska och 1931 till engelska. Elsa
Beskows verk finns översatta till arabiska, katalan, kinesiska, danska, holländska, engelska, farsi, färöiska, finska, franska, tyska, hebreiska,
isländska, japanska, koreanska, norska, polska, ryska, spanska och thailänska.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Christian Wallin, Ansvarig licensiering och Merchandising, Bonnier Group Agency

Tel 076-542 79 95, christian.wallin@bonniergroupagency.se

Katarina Arborelius, Informationschef Bonnierförlagen

Tel 08-696 86 84, katarina.arborelius@bonnierforlagen.se

Bonnier Group Agency

Bonnier Group Agency (BGA) säljer utländska rättigheter inom skönlitteratur, facklitteratur och barnböcker från Albert Bonniers Förlag, Bonnier
Carlsen, Bonnier Fakta, Forum, Wahlström & Widstrand, Semic, Kartago och Mix Förlag. Agenturen hanterar även filmrättigheter, merchandising
och licensiering. Bonnier Group Agency grundades 2003 och ingår i Bonnierförlagen.

www.bonniergroupagency.se


