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Waar je ook bent, er zijn altijd honderden interessante dingen om je heen. Maar zie je ze ook écht?Door How
to be an explorer of the world van Keri Smith ga je de wereld op een heel andere manier bekijken; je gaat
dingen doen die misschien een beetje raar zijn, je gaat regelmatig bijzondere experimenten doen, je denkkader
wordt opgerekt en je ideeën over de werkelijkheid veranderen. Als je er niet van houdt om je verbeelding te
gebruiken, dan is dit boek niet voor jou!Ook verschenen van Keri Smith: Wreck this journal, Wreck this
journal - jubileumeditie, Wreck this journal everywhere, This is not a book, MESS, Finish this book, The
pocket scavenger, The imaginary world of…, The wander society, The line, The non-planner datebook en
Everything is connected.De Canadese Keri Smith is auteur/illustrator en guerrillakunstenaar. Ze houdt van
lezen, koken en houdt zich het liefst bezig met het schrijven van boeken. Sinds 2010 geeft ze parttime les aan
de Emily Carr University of Art and Design in Canada. Bovendien werkt ze al jarenlang als
freelance-illustrator en heeft hierdoor al voor allerlei klanten over de wereld gewerkt, waaronder Random
House, The Washington Post, The New York Times en Hallmark. Daarnaast geeft ze workshops die ze baseert
op haar boeken. Keri Smith is de bedenker en maker van meerdere bestsellers over creativiteit, waaronder
Wreck this journal. Ze heeft als missie om het leven van alledag met een frisse blik te zien en te twijfelen aan
bestaande situaties. Al haar boeken hebben een ding in gemeen: ze zijn nog niet af! En zo weet ze met haar
creatieve ideeën mensen over de hele wereld aan het wrecken, knippen, gooien, scheuren, plakken en knoeien
te krijgen.

