
 
 

Olivier Flap Kleuravontuur nu verkrijgbaar voor iBooks. 
Een kinderstrip over een olifantje dat ontdekt dat alle kleuren uit het bos 

zijn verdwenen. 
 

Haarlem, 14 januari, 2014- Creative Cave Publishers presenteert Olivier Flap 
Kleuravontuur. 
 
Olivier Flap is een olifantje dat in het bos woont met zijn vriendjes. Alle kleuren zijn 
verdwenen in het bos, omdat een gemene heks de kleurpotloodjes gevangen heeft 
genomen. Olivier vindt de oplossing. Olivier Flap kleuravontuur is een strip voor kinderen 
van 5 t/m 8 jaar. Olivier Flap is geschreven en getekend door de striptekenaar Dirk 
Arend. Van Olivier Flap zijn in het verleden al stripalbums verschenen. Creative Cave 
Publishers heeft voor deze uitgave de strip opnieuw laten inkleuren en letteren. 
 
Olivier Flap Kleuravontuur is GRATIS verkrijgbaar in de iBooks. 
Dit boek kan alleen worden bekeken op een iPad met een versie van iBooks 3.0 of later 
met iOS 5.1 of hoger. 
 
Olivier Flap kleuravontuur is het eerste eBook dat Creative Cave Publishers uitgeeft. 
Binnenkort verschijnt ook de kinderboekserie ‘De Ongelooflijke Verhalen van Professor 
Doctor Anton Mol’. 
 
Media Kit 
Bekijk de Media Kit voor Olivier Flap Kleuravontuur op creativecavepublishers.com voor 
afbeeldingen van het verhaal en ander beeldmateriaal. 
 
Over Creative Cave Publishers 
Creative Cave Publishers is opgericht door animator/appmaker Stefan de Groot. De 
uitgeverij is gevestigd in Haarlem, Nederland. De Groot maakt al zo’n twintig jaar zeer 
interactieve verhalen en animaties en strips voor internet, televisie en apps. Hij is de 
schepper van het stripfiguur Kwab, waarvoor hij 13 jaar geleden de eerste Printing-On-
Demand strip publiceerde. Hij is ook gespecialiseerd in het maken van tekenfilms van 
originele kinderboeken voor televisie. Hij heeft verscheidene rijke geanimeerde 
kinderboek apps gemaakt voor de Nederlandse en Engels markt. Voor Creative Cave 
Publishers publiceert hij zijn eigen werk en werk van andere schrijvers, animators, 
illustratoren en striptekenaars. 
 
Like Creative Cave Publishers op Facebook 
Volg Creative Cave Publishers op Twitter: @CreativeCavePub 
 
Media Contact 
Stefan de Groot 
creativecavepub@gmail.com 
Vraag een promo code aan voor een recensie 
 
www.creativecavepublishers.com  


