
Gansanders: ganzenspel en expo voor kinderen in
De Krook

Van 16 tot 30 september 2017 staat in de kinderbibliotheek van De Krook een
tafelgroot ganzenbord en een kijkkast met illustraties van dieren. Voor kinderen,
om te kijken, denken, voelen en doen.

Kijkkast en ganzenbord

Bibliotheek De Krook ontvangt de première van de educatieve tentoonstelling
‘Gansanders’ van Rasa vzw. Rasa bracht 8 werken van 8 illustratoren samen in een
kunstkabinet. Dit kabinet is tegelijk kunstobject en pronkkast en toont werk van Kitty
Crowther, Goele Dewanckel, Isabelle Vandenabeele, Nils Pieters, Xavier Truant,
Charlotte Dumortier, Joris Thys en Ruth De Jaeger. Samen met deze vernieuwende
jeugdillustratoren koos Rasa werk waarin het dier de hoofdrol speelt.



Daarnaast nodigt een tafelgroot ganzenbord elk kind - alleen of in de groep - uit om actief
te spelen en de symboliek van de dieren te onderzoeken. Zo krijgen zij inzicht in de
kracht van de beeldtaal die de illustratoren gebruiken.

De tentoonstelling mikt op kinderen van 6 tot 12 jaar en kan individueel bezocht worden
of via een educatief spel met een begeleider.

Praktisch

Voor wie? Kinderen van 6 tot 12 jaar
Wanneer en waar? Van zaterdag 16 tot en met zaterdag 30 september 2017 in de
kinderbibliotheek.
Hoe? Er zijn 3 spelformules, allemaal gratis:

Vrij spelen (zonder reserveren)
Begeleid familiespel (kinderen vanaf 6 jaar): op woensdag 20 september en 27
september (14.30 - 16 uur) en op zaterdag 30 september (10.30 - 12 uur). Reserveer bij
Vormingplus op 09 224 22 65, info@vormingplusgent-eeklo of klik op de link (data
hierboven).
Spel voor klassen/groepen (vanaf tweede leerjaar) : Reserveer via e-mail
bibliotheek.scholenwerking@stad.gent of tel. 09 323 68 82
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https://www.vormingplusgent-eeklo.be/gansanders-familiespel-0
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Kijkkast met tekeningen van Kitty Crowther, Goele Dewanckel, Isabelle Vandenabeele,
Nils Pieters, Xavier Truant, Charlotte Dumortier, Joris Thys en Ruth De Jaeger.
Ganzenbord met tekeningen van Lies Jacques. Scenografie: Katleen Vinck. Een project
van Rasa vzw.

Informatie



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.

Jan Dhooge, Bibliotheek De Krook, tel. 09 323 68 82, e-mail
bibliotheek.scholenwerking@stad.gent
Dorien Campforts, Rasa, tel. 03 776 86 88, e-mail dorien@rasa.be

Bevoegd

Mevrouw Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme, en
Evenementen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 51 45, e-mail:
schepen.storms@stad.gent
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