
Bibliotheek De Krook en UGent pakken uit met
winters leesfeest

Op 8 en 9 december 2017 vindt de eerste editie plaats van #daaromleesik, een
tweedaags festival in Bibliotheek De Krook dat het leesplezier viert én onderzoekt.
Een gevarieerd programma, van een laagdrempelig lezerspodium over verrassende
interventies en snedige debatten, wil de bezoeker aanzetten tot lezen maar ook
laten nadenken over waarom (en hoe) we lezen. Partner en medebewoner
onderzoeksgroep Cultuur en Educatie van de UGent zorgt voor de theoretische
onderbouw.

Leeshonger aanwakkeren

De Krook wil zich nog in het eerste jaar van haar ‘nieuwe’ bestaan meteen verder en
blijvend associëren met het plezier van het lezen, de leesmotivatie in onze huidige
samenleving en de evolutie van het lezen in de digitale samenleving. Dit naar een breed
publiek en naar vele partners. #daaromleesik streeft naar een evenwichtig, kwalitatief en
breed toegankelijk programma. Een theoretische achtergrond – een inspiratienota die in
samenwerking met de onderzoeksgroep Cultuur en Educatie (UGent) tot stand kwam
over de mogelijke motivaties om te lezen – schraagt het programma dat binnen de
algemene visie van Bibliotheek De Krook werd vorm gegeven.



'Met dit leesfestival richten we ons op die groepen van lezers die we in de vorige
bibliotheek in mindere mate bereikten: adolescenten, twintigers en dertigers.
Bibliotheek De Krook focust met dit leesfestival op de vraag waarom we lezen. De
redenen kunnen heel verschillend zijn: om te ontspannen, om bij te lezen, om te
vluchten of om mee te kunnen praten… Elke motivatie is goed en levert genoeg
voer op voor interessante gesprekken en getuigenissen, muzikale interventies en
ook leestips!'

— Annelies Storms, schepen van Cultuur

De Krook vertrekt vanuit een open en verbonden visie en het nieuwe festival moet dat
ook incarneren: geen vingertje omhoog, maar de homo ludens aanspreken met een
programma dat vertrekt vanuit een domeinoverschrijdende aanpak: van plezier en
goesting over vervuld worden tot waarden.
 
Op de affiche staan mooie namen als Herman Brusselmans, Christophe Vekeman, An
Pierlé, Jeroen Olyslaegers...

Het programma

Het programma richt zich naar leesgrage volwassenen die lezen om te ontspannen, te
verdwijnen in een andere wereld, die wereld te veranderen, bij te leren of gewoon om
mee te kunnen praten.
 
Een korte samenvatting van de hoogtepunten: ‘Mensen zeggen dingen’ op vrijdagavond
is een wervelende mix van spoken word, poëzie, rap en stand-up met woordkunsten van
Kaascouse (NL), Carmien Michels, DJ Latomski, Martijn Nelen, Tom Hofland (NL), Anne
Bosveld (NL) en Word War.

Parallel is er ‘Het woord bij de daad’ waarin Chokri Ben CHikha aan gasten als Jeroen
Olyslaegers, Lieke Marsman (NL) en Maarten Inghels vraagt welk boek ons de wereld
anders laat bekijken.

‘Raak’ is het vrije lezerspodium op zaterdagmiddag waarop bezoekers het woord nemen
onder de deskundige begeleiding van Christophe Vekeman en An Pierlé. Iedereen kan
zich kandidaat stellen via daaromleesik.be.

In ‘ Ander licht op de zaak’ interviewt Lies Steppe (Klara) de wetenschappers van UGent
over hun meest inspirerende non-fictie boek. Met knappe koppen als Ignaas Devisch,
Ann Buysse, Bruno De Wever, Marjan Doom, Sami Zemni, Marc Cosyns ... én met koffie
en taart!

http://daaromleesik.be/


Herman Brusselmans vertelt in ‘M’as-tu-lu’ tot slot welke boeken je moet gelezen hebben
in een kader van passende soundtracks, cocktails en hapjes. Iedereen kan deelnemen
aan de literaire speeddate achteraf en napraten in het Krookcafé.

Meer dan een bibliotheek alleen

De Krook heeft sinds de opening op 10 maart 2017 bijzonder snel haar plaats gevonden
als nieuw en breed toegankelijk, Gents cultuurhuis dat kennis en innovatie in de brede
zin omarmt. In De Krook kan men veel meer doen dan een boek lenen. De bibliotheek
speelt er samen met de andere bewoners en vele partners in op de specifieke noden van
de Gentenaar in een veranderende maatschappij van informatie-overload, digitalisering
en globalisering. Ze wil er niet alleen informatie aanreiken maar deze verknopen tot
kennis en inzicht. Dit door het opzetten van structurele samenwerkingen, beter beheer en
ontsluiting van de collectie, een up-to-date dienstverlening en een ambitieuze
publiekswerking opgebouwd rond drie centrale pijlers (taal en cultuur, leren en transitie
door digitalisatie).

De Krook is geen huis van boeken geworden maar een huis van mensen. Meer dan een
miljoen bezoeken op zeven maanden tijd tonen aan dat er een toekomst is voor de
nieuwe bibliotheek, als plek om te lezen, te leren en te leven. Een plek om gewoon te
zijn.

Praktisch

Vrijdag 8 en zaterdag 9 december

Activiteiten overdag gratis, toegang ’s avonds: 5 euro

Bibliotheek De Krook: Miriam Makebaplein 1, 9000 Gent

Info & tickets: www.daaromleesik.be

Informatie
Nathalie De Neve, Bibliotheek De Krook, tel. 09 323 68 74, e-mail
nathalie.deneve@stad.gent
Lien Braeckevelt, pers en communicatie kabinet Annelies Storms, gsm 0486 91 18 21, e-
mail lien.braeckevelt@stad.gent

Bevoegd
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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.

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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