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Leesfestival haalt Alain Platel en Carll Cneut
naar De Krook voor schoonheid en troost

Onder meer illustrator Eva Mouton, choreograaf Alain Platel, imam Khalid

Benhaddou en politicoloog Hendrik Vos komen tijdens de derde editie van het

leesfestival #daaromleesik vertellen over de boeken die hen schoonheid en troost

bieden.

Het festival vindt plaats in bibliotheek De Krook van donderdag 21 tot zaterdag 23 november

2019. Tijdens deze derde editie van #daaromleesik komen bekende en minder bekende auteurs,

kunstenaars, wetenschappers en stadslezers vertellen over de boeken waarin ze schoonheid en

troost vinden. Ook dit jaar staan er weer wat nieuwigheden op het programma.

Schoonheid, troost en ode aan ons falen

Zo is er de interactieve installatie 'Een ode aan ons falen', die iedereen drie dagen lang uitnodigt

om verhalen over falen te delen. Op zaterdag trakteren de 'serveuses van de schoonheid en

obers van de troost' bezoekers op een verhaal dat past bij hun leesprofiel. Ook op zaterdag

kunnen kinderen en (groot)ouders luisteren en kijken naar verhalen terwijl Sassafras De Bruyn,

Carll Cneut en andere illustrators hun tekentalent tentoonspreiden.

'Waarom lezen wij? Tijdens #daaromleesik kan je voor jezelf antwoorden
zoeken op deze vraag en ontdekken hoe anderen lezen ervaren. Een bron van
inspiratie.'
— Sami Souguir, schepen van Cultuur

Slotavond met muziek en poëzie
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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 261.000 inwoners en 78.400 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. Meer info via www.stad.gent.

Tijdens de bijzondere slotavond op zaterdag van 20 tot 22.30 uur kunnen bezoekers genieten

van poëzie en muziek met ontmoetingshuis Villa Voortman en met muzikanten Aarde aan

Daan, Tom Kestens en Beats and Breakfast, geselecteerd door Poolijs van Urgent.fm. Daarna

draaien de curatoren als dj's van dienst troostende platen met een hoek af.

Ook de leestest wordt weer in de kijker gezet. Welk leesprofiel heb jij, welke leestips horen erbij

en welk programmaonderdeel van het festival past het best bij jou?

Het leesfestival #daaromleesik is een samenwerking tussen bibliotheek De Krook, UGent,

Urgent.fm en Vormingplus Gent-Eeklo.

Contact

Klaartje Van der Bauwhede, Bibliotheek De Krook, gsm 0474 68 52 96, e-mail

klaartje.vanderbauwhede@stad.gent

Filip Standaert Stadeus, curator #daaromleesik, gsm 0496 29 91 89, e-mail

filip@handelsreizigers.be

Bevoegd

Voor meer informatie, het volledige programma én de leestest

Sami Souguir
Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 54 80, e-mail schepen.souguir@stad.gent
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