JEUGD
BOEKENMAAND

FEEST!

Zaterdag 30 maart | Bibliotheek De Krook | voor iedereen
Op 30 maart sluiten we samen de Jeugdboekenmaand feestelijk af met gratis activiteiten.
Doorlopend van 10u tot 18u.
VERTELUURTJES
10u en 11u | Kinderbibliotheek | kleuters

Officiële OPENING EXPO: PEN JE VRIENDJE
15u30 | Kinderbibliotheek | iedereen welkom

Huisvertellers Tom Vout en Tine Vandenbussche vertellen over vriendschap.
Tom om 10u en Tine om 11u.

Van september tot maart schreven 26 Gentse
klassen echte brieven naar elkaar! Zo ontstonden nieuwe vriendschappen. Bovendien
was het dé inspiratie voor een unieke expo
samengesteld door de Papegaaiduikers van
school de Feniks in de Brugse Poort. Samen
met het Huis van Alijn brengen ze oude en
nieuwe brieven tot leven.
Van 30/3 tot 4/5 in de kinderbibliotheek.

En plots beland je ergens waar men een
andere taal spreekt... Het overkomt veel
kinderen. Moeilijk natuurlijk, maar ook een
kans. Kunnen we voorzichtig de taalgrens
oversteken? In deze workshop ga je op zoek
naar elkaars taal en accent, ritme en melodie,
verhalen en liedjes.
Door Musica, Impulscentrum voor Muziek, Het Collectief, IPEM (UGent) en De Krook in het kader van EuNet
MERYC Conference

MAAK JE EIGEN VRIENDSCHAPSKAARTEN
13u30-16u30 | Vos en Haas | vrij in en uit
Ga op zoek naar inspirerende woorden over
vriendschap en zet ze om in beeld via verschillende druktechnieken.

Expo

Pen je vriendje

DE GROTE PEN JE VRIENDJE-SLOTSHOW
14u-15u30 | De Blauwe Vogel | voor pennenvrienden en familie
Schreef jij mee voor het project ‘Pen je
vriendje’? Welkom op de Grote Pen je vriendjeslotshow!
We zingen van vrolijke vrienden en we interviewen pennenvrienden en hun matchmaker.
De klas van juf Saar (De Oogappel) en juf Sarah
(De Wijze Boom) zorgen voor een special act
en we verwelkomen schrijvers Evelien De
Vlieger, Mathilda Masters, Bouke Billiet en
illustrator Korneel Detailleur op het podium!
Tot dan!

VROLIJKE VRIENDEN
16u-18u | De Blauwe Vogel | voor pennenvrienden en familie
Schreef jij ook voor ‘Pen je vriendje’? Spreek
af met je pennenvriend(in) en kom samen
naar Vrolijke vrienden in de kinderbib!
Ga zitten rond het virtueel kampvuur, laat je
fotograferen en doe mee aan de grote ‘Ken je
vriendje-quiz’.

MAART 2019
DE KROOK EN
WIJKBIBLIOTHEKEN

30 maart - 5 mei

Feest!
V.U. Mieke Hullebroeck- algemeen directeur – stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent - 2019

WELKOM IN BRABBELONIA
5 tot 7 jaar met één (groot)ouder
10u15 en 11u15 | Vos en Haas | inschrijven

ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN TIJDENS DE JEUGDBOEKENMAAND

za 30 maart
10 tot 18 uur
Bibliotheek De Krook
met tal van gratis
activiteiten in de
kinderbib!

Info & reserveren: www.stad.gent/bibliotheek/activiteiten

JEUGDBOEKENMAAND
Er zijn goede vrienden, beste vrienden, verloren en vergeten vrienden, vrienden van op school,
vrienden van de voetbalclub, vrienden die familie zijn, oude vrienden, nieuwe vrienden, voorlopig onbekende vrienden, onzichtbare vrienden, boekenvrienden, dierenvrienden, Facebookvrienden, verre vrienden, vrienden voor heel even en vrienden voor altijd.
Tijdens deze Jeugdboekenmaand vieren we de vriendschap.

WORKSHOP: SABIEN CLEMENT

8+

wo 6/3 | 14u30 | Bib Drongen | inschrijven
Boom boom is een boek van Dimitri Leue en
Sabien Clement over een bijzondere vriendschap tussen twee eekhoorns: Tamina en
Chip. Sabien leest voor uit het boek en geeft
een workshop waarin je je eigen wenskaart
maakt.

WORKSHOP:
MAAK JE SOK-TOPUS-VRIEND

6+

wo 13/3 | 14u30-16u | Bib Sint-Amandsberg |
CASA BLANCA | vrij in en uit
Je beste dierenvriend? Dat is beslist de
octopus! Met zijn acht armen kan hij jou
mega-goed knuffelen. Een oude sok, een
schaar, twee knopen, wat stofjes en lintjes...
In een handomdraai is je eigen unieke
sok-topus-vriend klaar.

WORKSHOP: EVELIEN DE VLIEGER

8+

wo 13/3 | 14u30-16u | Bib Zwijnaarde |
inschrijven
Hoe zit vriendschap in elkaar en wat betekent
vriendschap voor jou? Zoek het uit tijdens
deze workshop en maak samen met Evelien
een vriendschapsschrift, net zoals Felix in het
boek.
Evelien De Vlieger schreef het boek Hoe maak
ik een vriend?

MAART 2019
ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN OP WOENSDAGNAMIDDAG

VERTELUURTJE MET
VEERLE ERNALSTEEN

7+

wo 20/3 | 14u30-15u30 | Bib Ledeberg
Huisverteller Veerle Ernalsteen vertelt je de
mooiste verhalen over vriendschap.

VERTELUURTJE MET TOM VOUT

7+

wo 27/3 | 14u30-15u30 | Bib Gentbrugge
Huisverteller Tom Vout brengt je de mooiste
verhalen over vriendschap.

WORKSHOP: TWEE HANDEN OP ÉÉN BUIK
6 tot 12 jaar en één (groot)ouder
wo 27/3 | om 14u en om 15u |
Bibliotheek De Krook | inschrijven
Muzikale workshop/performance rond het
muziekstuk Sequenza XIV van Luciano Berio.
Kan een ding ook een vriendje zijn? Hmmm,
rare vraag. Een voorwerp is toch geen levend
wezen? Maar misschien toch... als iemand het
tot leven wekt?
In deze korte workshop/performance maak je
kennis met muziek voor een cellist en zijn cello
die als twee handen op één buik zijn. De grenzen tussen luisteren en zelf spelen vervagen.
Met Martijn Vink (cello), Grietkin Deroo (stem),
Benjamin Müller (beweging).
Door Musica, Impulscentrum voor Muziek, Het Collectief, IPEM (UGent) en De Krook in het kader van EuNet
MERYC Conference

Info & reserveren: www.stad.gent/bibliotheek/activiteiten

