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Gratis familiefeest met vrolijke auteurs, uitgelaten illustratoren, jolige vertellers, glimlachende muzikanten
en hilarische animators. Voor iedereen vanaf 3 jaar. Indien ernstig, gelieve zich te onthouden.

De Jeugdboekenweek is het grootste kinderboekenfestival van Vlaande“humor”. Ook nu weer trakteert
ren. In 2015 draait alles rond het thema “humor
de Openbare Bibliotheek Brugge jou op een groots jeugdboekenfeest.

Zondag 22 maart 2015 van 11u tot 17u
Vrolijke auteurs, uitgelaten illustratoren, jolige vertellers, glimlachende
muzikanten en hilarische animators maken van deze dag een onvergetelijk feest. Wat er voor jou allemaal te beleven, spelen, zingen, genieten,
bewonderen, tekenen valt, lees je in deze brochure.
Even héél serieus nu: alle activiteiten zijn helemaal

gratis!

Voor wie? Voor jou!
Van zodra je je middagdutje ontgroeid bent, ben je welkom op het Groot
Brugs Jeugdboekenfeest!
Breng je ouders, grootouders, buurvrouw, meester of leidster mee naar de
voorleessessies en voorstellingen maar niet naar de workshops want die
zijn enkel voor jou bedoeld.

Waar?
Op vele feestplekken in de stad, maar het hart van het gebeuren is Hoofdbibliotheek Biekorf (Kuipersstraat 3, 8000 Brugge). Je kunt er vanaf 10u
terecht aan de onthaalbalie.
Achteraan in deze brochure vind je een plannetje met alle adressen in de
binnenstad waar iets te doen is. Hou rekening met de eventuele wandel- of
fietsafstanden tussen de verschillende locaties.

Humor is de kortste weg van de

Hoe inschrijven?
Voor de meeste activiteiten moet je je vooraf inschrijven.
Dat kan vanaf 9 maart 2015 door te bellen naar 050 47 24 33
(elke weekdag tussen 10u en 13u en op maandag en woensdag
ook tussen 16u en 18u). Geen paniek, enkel de eerste dag staat
de telefoon hier roodgloeiend, dus volhouden is en blijft de boodschap.
Voor je naar de telefoon grijpt, stel je je persoonlijke programma samen
aan de hand van het schema achteraan.
Maak een bonte mix van voorleesmomenten, workshops en voorstellingen.
Twijfelen mag, aarzelen niet want vol is vol … en opgelet: kinderen hebben
voorrang op volwassenen.
Ben je ingeschreven maar blijkt later dat je toch niet kan komen,
laat het ons dan zeker weten, je maakt er anderen gelukkig mee!

Go!
Ingeschreven en de grote dag is eindelijk aangebroken!
Ga niet onmiddellijk naar je eerste activiteit, maar zak eerst af naar
het onthaal in Hoofdbibliotheek Biekorf (vanaf 10u).
Je krijgt er een overzicht van de activiteiten waarvoor je ingeschreven
bent en info over eventuele wijzigingen.
Niet gereserveerd?
Aan het onthaal vullen we de lege plekjes nog in met jouw naam en
bovendien valt er heel wat te beleven waarvoor je je niet moet inschrijven.

ene mens naar de andere

(Wolinski)

Voor de volgende activiteiten is het aantal plaatsen beperkt.
Inschrijven is noodzakelijk. Hou daarbij zeker rekening met de opgegeven minimumleeftijd!
3+ 4+

6+ 8+ 10+ 12+

Voorleesmomenten door vrolijke auteurs
Magnus
Kim Crabeels en illustrator Sebastiaan Van Doninck 4+

© Veerle Frissen

Kim en Sebastiaan brengen hun Magnus tot leven met verhalen
en live tekeningen. De voorleesreeks rond het bijzondere jongetje
wordt wel eens omschreven als “Tiny met een hoek af”. Het duo
leest voor uit de vrolijke Magnusboekjes én ze gunnen je al
een voorsmaakje uit het nieuwe boek in de reeks. Dat wordt iets
met katten en een heel lekkere, euh, schattige hamster …

Een tipje van de Afrikaanse sluier
Lieve Hoet 4+
De Brugse schrijfster Lieve Hoet heeft een hart voor Afrika.
Met Afrikaanse verhalen die prikken of lekker ruiken,
verhalen met horens en reuzengrote verhalen die blinken als
goud. Met haar eigen prenten- en kleurboek “De weg naar
het water is weg” neemt ze je mee naar het zinderende,
droge Afrika. Wie gaat er met haar mee water zoeken?

Waarom pesten nooit grappig is maar sommige
verhalen wel grappig zijn
Jan De Kinder 4+ 6+
Jan jongleert met verf en inkt en maakt tekeningen op grote
vellen papier. Vervolgens opent hij de kamishibai en vertelt.
Gevoelige verhalen net als het verhaal van de jongen die bloost
uit het boek “Rood”. Grappig of ronduit hilarisch zoals van de
koppige ezel die bleef staan, of van de stoere big die meent
dat hij sterker is dan een olifant.

Van twee rare honden, een humeurige mol
en een knotsgekke gans

A ag Vernelen

6+

Vik heeft twee honden. Han is een reus van een hond die
waakt voor Vik. Sip is een hondje van niks. Maar op een dag
gebeurt er iets ... Aag vertelt verder ook het verhaal
van de “Kleine Korstendief” en laat Mon en Pam, een
humeurige mol en een knotsgekke gans, tot leven komen.

Een dag niet gelachen

Voorleesmomenten door vrolijke auteurs
Spelen met taal en poëzie
Riet W ille 6+
”Die hoed zit goed”, “Van aan tot zin in een zoen” en “Het uur
bij Tuur” zijn maar enkele boeken waarvan de titels meteen
verraden hoe lezen en spelen altijd samen gaan bij Riet Wille.
Quizzen met gekke raadsels, grappen knutselen met woorden,
woorden rijmen tot zinnen, enz. Hier is een specialiste aan
het werk!

De uitzonderlijke levens van Violetta Vonk
en vele anderen
Hilde Vandermeeren 8+
Kijk je even mee in het hoofd van een schrijver?
Hilde Vandermeeren schreef al meer dan 40 kinderboeken.
Verschillende daarvan werden bekroond en vertaald.
Ze neemt jullie mee op tocht doorheen haar grappigste
verhalen. Meer nog: samen met jullie verzint ze er één!

Mijn moeder verzamelt vaders
Paul Van Oevelen 8+
In het gedichtenboek “Mijn moeder verzamelt vaders” trekt
een stoet wonderlijke personages voorbij. Zo is er naast een
moeder die vaders verzamelt ook een vader die borstjes
kweekt. En een jongen die droevige dieren bestudeert.
En nog veel meer.
De auteur brengt al die malle figuren mee, en stelt ze zelf
aan jullie voor. Tot vermaak van klein en groot.
De bijzondere illustraties zijn van Jeroen Los.
Paul Van Oevelen schreef eerder al “Maria Dolores Esperanza,
de kip die tomaten legt”, in samenwerking met Tom Hautekiet.

Van Wiebelkont tot Wervelwind
Marijke Umans 8+
Marijke Umans werkt als actrice en zangeres onder haar
koepeltje “Roodvonk”. Ze speelt in diverse tv-programma’s
en maakt vooral muziektheater voor kinderen. Ze schreef
de boeken “Wiebelkont”, “Taterwater” en “Wervelwind” waar
het bruisende hoofdpersonage Bet vaak van het blad springt.
Door haar enthousiasme, fantasie en humor slaagt Bet erin
om, als vijfde dochter, de aandacht naar zich toe te trekken.
Ze verkent het leven vol overgave en ontdekt op welke plek
ze het gelukkigst is: een podium.

is een dag niet geleefd

(H. Touw)

Voorleesmomenten door vrolijke auteurs
Vissen smelten niet
Jef A erts

10+

12+

Jef Aerts vertelt en leest voor uit dit verhaal over bijzondere
vissen en ijzige kou. In de koudste nacht van het jaar sluipt
Matti het huis uit, met in zijn tas de wondermooie kempvis
Sirius, de lievelingsvis van zijn zieke vader. Sirius moet meedoen
aan een vissengevecht, maar Matti weet zeker dat hij dat niet
zal overleven. Dit meeslepende verhaal werd vele malen
genomineerd, én bekroond met de Zilveren Griffel 2014.

Translate this page
Lies Lavrijsen 10+ 12+
Ken je Dumbledore? Wist je dat de chocoladefabriek eigenlijk
niet door Sjakie, maar door ene Charlie gewonnen werd?
En dat Geronimo Stilton voortdurend met Italiaanse flair
uitroept: “Per mille mozzarelle!”
Veel jeugdboeken lees je in vertaling maar een boek van de
ene taal in de andere “omzetten” is altijd een hele uitdaging.
Een van de grootste uitdagingen voor een boekvertaler is
trouwens het vertalen van grappen ...
Lies Lavrijsen is vertaalster van (vooral) jeugdboeken. Ze vertelt
over haar beroep en laat je kennis maken met een paar netelige
vertaalkwesties. Ben jij een talenknobbel met gevoel voor humor?
Handen uit de mouwen en laat die hersens maar kraken!

Wie met zichzelf kan lachen

Workshops door uitgelaten illustratoren
Dag Jules!
Annemie Berebrouckx 3+ 4+
Met Jules heeft Annemie het hart van vele peuters en
kleuters veroverd. In talloze Vlaamse scholen draait het
hele eerste schooljaar van de kleuters om Jules.
Kom luisteren naar een Jules-verhaal verteld door
de auteur en illustrator zelf, waarna zij jou helpt bij het
knutselen van een grappig knuffelspook.

Later word ik ...
Liesbet Slegers 3+ 4+

© Steven Van Goubergen

Liesbet maakt kinderboeken voor baby’s, peuters en
kleuters. De jongsten mogen aan de slag met Karel en
Kaatje. Voor wie de respectabele leeftijd van 5 jaar
bereikt heeft, vertrekt ze vanuit haar beroepenboeken.
Word jij later een dokter, een boer of een kok?
Welke kleren heeft een verpleegster aan? Samen met
Liesbet maak je een prachtige beroepenkroon.

Een heel bijzonder nest vol met grapjes
Lappie Lapstok

4+

Of ik misschien Annie M.G. Schmidt ken? Die tovert toch
gekke versjes uit haar pen? Over dat vogelnest, helemaal
gemaakt van kauwgom. Dat moest ze toch wel weten dat
dat helemaal niet kon! Kom met zijn allen gezellig naar de
knutselarij, dan verandert dit vogelnestje niet in een roerei!

Kat, met hoofdletter K
Sebastiaan Van Doninck 4+
Sebastiaan Van Doninck is de illustrator van het boek
“Kat, met hoofdletter K.”, een bewerking van de Gelaarsde
Kat. Knutsel je eigen laarzen en een hoed mét pluim in
elkaar, verkleed je als de sluwe Kat en klaar ben je voor
een echte fotoshoot. Wie verder geen kattenkwaad meer
uithaalt, krijgt de grappige foto’s via e-mail opgestuurd.

is nooit belachelijk

(Seneca, 1ste eeuw na C.)

Workshops door uitgelaten illustratoren
De grappigste muis ooit
Greet Bosschaert 6+

© Vicky Bogaert

De Brugse illustrator Greet Bosschaert maakte de illustraties
bij “Ootje het bruidsmuisje”, een prentenboek van Elly van
der Linden. Ootje, de kleine muis, mag bruidsmuisje zijn.
Tot laat in de avond wordt er gefeest, gelachen, gezongen
en gesnoept. Iedereen is vrolijk en Ootje nog het meest!
Teken jij de grappigste muis ooit?

Gekke gezichten en magische tekentrucs
Frank Daenen 6+
Frank maakte de tekeningen in de boeken “Het uur bij
Tuur”, “Het Pleintje” en “ Winterwarmte”. Je gaat aan de slag
met enkele handige tekentrucs en wordt specialist in het
tekenen van gekke gezichten. Bovendien leert hij jou een
magisch trucje waarmee je lijnen kan laten verdwijnen
zonder te gommen - en dat is geen grapje!

Frutseltijd
Marieke Van Hooff 6+
Opperfrutsel en auteur Marieke Van Hooff schreef een
knotsgek voorleesboek vol Frutselaars. Ze leest je voor over
meneer en mevrouw Frutsel en hun huisdieren, speelt een
frutsellied op haar accordeon en nadat je Gregory de slang
geaaid hebt, mag je je eigen frutselhuis knippen en plakken.
Niet voor prutsfrutsels!

Oog & Blik
Kristof Devos

8+

Kristof heeft een koffer en in die koffer zit zijn atelier.
Of toch min of meer. Aan de muur van zijn werkkamer
hangen een aantal ingelijste tekeningen uit “Nooit is
voor altijd” en “Het Weerjongetje”. We kijken goed.
Het zijn de ogen waar het om draait. En de blik.
En dan is jouw ogenblik aangebroken om te tekenen.

Een grap wordt pas een grap

Workshops door uitgelaten illustratoren
Fantasie? Makkelijk!
Sandrine Lambert 8+
Om leuke verhalen te bedenken heb je veel fantasie nodig
of... leer je om goed te kijken. Soms helpen we het toeval
een handje. Zo kom je zelf tot een knotsgek verhaal.
Of schrijf je liever een gedicht? Dat kan ook!
Daar maken we dan een echte illustratie bij.
En of je nu goed kan tekenen of niet, je zal verbaasd
staan over het resultaat!

Undercover
Mooss vzw. 8+
Op een dag ben je een held, ontwaak je als prinses,
word je een superman. Te gekke portretfoto’s van coole
helden en heldinnen, alles kan. Hoe word je groter,
hoe lijk je oersterk, hoe word je nog vrolijker?
Bedenk je eigen fotoverhaal,
kies je verkleedkleren en een voorwerp, poseer en
fotografeer. Je herkent jezelf nauwelijks nog!

Cartoonist in opleiding
Vero Beauprez 10+

12+

Een cartoon is een spotprent of een getekende grap.
In deze spoedcursus leer je hoe je razendsnel een idee
tot een flitsende cartoon omtovert.
Zet een grijns op je gezicht, scherp je potloden … go!

De Uittesters
Mediaraven vzw. 10+

12+

Vind je het leuk om dingen uit te testen?
In 3 uur tijd gaan we met jullie op pad om een activiteit
uit te testen. Je leert daarbij onder professionele begeleiding
jouw avonturen op camera vast te leggen.
Ervaring is niet vereist, zin om iets bij te leren over
cameratechnieken wél.

als er iemand om lacht

(M. Crawford)

Vertellementen en voorstellingen door
Visjes in mijn neus

3+

4+

Op het podium 2 muzikanten en een mevrouwtje dat zingt en
speelt. Met potten en pannen, in bad, tellen tot tien, opruimen,
lekker boos, blij, droevig en een beetje bang. Een speelkamer
in een sprookjesachtige sfeer vol houten blokken, verkleedkleren
en nog wat meer. Een interactieve, vrolijke voorstelling over
alledaagse dingen en grote gevoelens.
Marijke Umans: zang, spel
Bart Van Aken: percussie, vibrafoon, zang
Jan Blieck: gitaar, kleine instrumenten, zang

De slissende sleutel 4+
Sammie gaat problemen altijd uit de weg. Maar dat gaat niet
meer als hij de zakdoek van Pien vindt. De tovenaar Tatoe is
namelijk op zoek naar zakdoeken van nette dames. Daar zit
iets in dat hij nodig heeft voor zijn toverdrank. Hoe krijgt
Sammie nu de zakdoek ongezien terug bij Pien?
Een rijdend theater met antieke marionetten en liedjes over
vertrouwen hebben in jezelf. Je kunt meer dan je denkt!
Verteller: Marisa Laperdrix, alias Lappie Lapstok

Verhalen van de circusdirecteur 4+ 6+
De circusdirecteur komt helemaal zelf op bezoek bij jullie om
te vertellen uit zijn boek “Circusverhalen”.
Waar de circusdirecteur eerst nog netjes voorleest uit het boek
dwaalt hij al vlug af naar extra anekdotes en durft hij er al eens
een circustrucje, clownerietje of melodietje tussen te gooien.
Verteller: Kristof Gouwy

De stadsboerin 4+ 6+
De stadsboerin is niet alleen een heerlijk kijk- en doeboek
met lekkere recepten en leuke verhaaltjes maar ook een
muzikale trip vol grappige groenteliedjes, zotte instrumenten
en “pret-tige” vertelsels.
Wie weet lust je wel spruitjes na deze voorstelling!
Tekst en spel: Trijn Janssens, alias Lady Angelina
Gitaar: Ivo Haans

Wie het laatst lacht, heeft misschien

Hier waakt oma 6+ 8+
Elk jaar gaan de tien kleinkinderen een weekend bij oma
logeren. Dat is geweldig, want oma is een beetje gek!
Een eng verhaal, brood met muizenkeutels, op ontdekkingstocht
door het bos, kampvuur en buiten slapen. Kortom, met oma doen
de kleinkinderen alles wat niet mag!
Een theatervoorstelling met live tekenen en film, gemaakt
naar een verhaal van auteur Stefan Boonen met hilarische
illustraties van stripauteur Melvin.

Liesa Naert met orkest 6+ 8+ 10+
Dirigent Tonny Osaer zorgt met het orkest van het Stedelijk
Conservatorium voor de muzikale intervallen bij een verhaal
op onnavolgbare wijze verteld door actrice Liesa Naert.
Geboren in Brugge en wereldberoemd in Vlaanderen sinds
haar tv-rollen in o.a. Willy’s en Marjetten, Quiz me Quick en
De Ideale Wereld. Ook actief in theatergezelschappen
De Werf en 4Hoog en dus helemaal op haar plaats op een
jeugdboekenfeest met het thema humor.

Piv Huvluv, stand-up 4 Kids 8+ 10+ 12+
Stand-up comedian Piv Huvluv richt ditmaal zijn pijlen op
de kinderen zelf. Met humor, visuele onzin en muziek
confronteert hij hen met hun eigen kleine kantjes. Huvluv
spreekt hen aan en daagt hen uit. Onderbroekenlol maar
ook heuse doordenkers en creatieve improvisaties.

geen gevoel voor humor

(P. Jacobs)

Leeftijdsloos meegenieten zonder
Studenten (aan het) Woord
16u -16.30u, vertelruimte, bibliotheek
Met plezier geven wij stem aan de jonge toekomstige taalvirtuozen
van Brugge, ofwel de studenten van de afdeling Woord aan het Stedelijk
Conservatorium. Speciaal voor jullie zochten zij de grappigste verhalen
uit en brengen die op expressieve wijze – zij verdienen jullie volle
aandacht én bewondering!

Het uur van de jury
16.30u-17u, striphoek bib
Kim Crabeels, Jan De Kinder, Aag Vernelen, Hilde Vandermeeren
en Jef Aerts zijn dit jaar allemaal genomineerd voor de Kinder- en
Jeugdjury. Onze Brugse juryleden staan alweer te popelen om hen
te interviewen. Iedereen welkom!

The loony professors - Duo Abbraccio
14.30 - 15u/15.30u - 16u, 1ste verd. bibliotheek
Verward, energetisch, ietwat klunzig maar bijzonder intelligent op hun
eigen wijze! Deze twee verknipte professors zijn volledig gefascineerd
door alles wat ze in hun omgeving vinden en spetteren met hun
onbegrijpelijke taaltje de hele ruimte vol absurde gedachtekronkels ...
Hilariteit en slappe lach voor jong en oud!

De Koesterende Klank Karavan
12u – 17u, Markt
Kom binnen in de Koesterende Klank Karavan en word acteur in je eigen
hoorspel: je leest een kort verhaal voor, alleen of met familie en vrienden
(max. 4 deelnemers per verhaaltje). Jorgo De Groof maakt er een
professionele klankopname van en achteraf monteert hij geluidseffecten
en muziek. De volgende dag kun je je eigen hoorspelletje downloaden via
de website van Koesterende Klank. Een totaalbeleving voor jong en oud!

De CarryVan van de Wonderneming
12u – 17u, Markt
Kindertheater Framboos neemt je mee in een wereld van wondernemingdingen vol kleine mopjes en vertelsels uit kleine boekjes. Kom gerust wat
dichter en luister naar die kleine wonderlijke wondernemingdingen die in
en rond de CarryVan te horen zijn.

De Boekwagen en de Bus van de Opvoedingswinkel
12u – 17u, Markt

Hier kun je rustig rondneuzen en even bekomen van het vele moois dat je al te
horen en te zien kreeg.

Wie geluk wil oogsten,

inschrijven ? Dat kan!
Creatafels
Doorlopend, gelijkvloers bib
De studenten Project Kunstvakken van Vives, met hun
supercreatieve knutselvingers, staan jou bij in het maken van
grappige vouwsels, gekke knipsels en dwaze plaksels.

Het muizenhuis
Doorlopend, lounge bib
Samen knippen, behangen, timmeren, vloeren aan het grootste
muizenhuis ooit met Anaïs Van Hoorebeke en Jo Catrysse.
Naar het boek van Karina Schaapman.

Skriewer - Joupaux
13.30u - 16.30u, gelijkvloers bib
1,2,3,4 chapeautje van papier …. Met kranten en nietmachine
wordt er als een tornado tekeer gegaan op je hoofd. Plooien,
scheuren, kreuken en rollen zijn hier de bijpassende
werkwoorden. Verwacht geen hoedjes zoals iedereen die kent.
Deze hoeden verdienen een bordje “Pas op, zwenkt uit”.

Skriewer - Quoi?fuur
12u – 16u, gelijkvloers bib
Geen tijd gehad om je haar te kammen deze morgen?
Geen nood: 2 kappers staan klaar om jou het geknipte hoofd
voor deze dag te bezorgen! Op eigen risico.

De Gezinsbond - De Schminkdoze
Doorlopend, gelijkvloers bib
Goed geluimd of slecht geluimd: vlug naar de Schminkdoze,
die tovert hoe dan ook een vette knipoog en een brede smile
op je snoet!

DuoAbbraccio - BABAboons
10.30u - 12u, gelijkvloers bibliotheek
Twee ludieke schepsels gaan op zoek naar datgene wat hen
prikkelt, nl. de mens. Met hun ophitsende geluiden hoor je ze
van ver en ze duiken overal op waar je ze niet verwacht.
Ben jij ze al tegengekomen? Wacht maar ...

moet humor zaaien

(G. Galle)

6+

4+

voorlezen Jan De Kinder

voorlezen Kim Crabeels & Sebastiaan
van Doninck

voorstelling Verhalen van de circusdirecteur

workshop Lappie Lapstok

workshop Frank Daenen

sociaal huis
11.30u – 12.30u

workshop Marieke van Hooff

Crivits&Persyn
11.30u – 12.15u

voorstelling Verhalen van de circusdirecteur

boekhandel De Meester (koetshuis)
11.30u – 12u

voorlezen Riet Wille

in de nieuwe pastorie
11u- 12u

sociaal huis
14.30u – 15.30u

workshop Marieke van Hooff

vrijwilligerscentrale
14u – 14.30u

voorlezen Jan De Kinder

bibliotheek (Van Ackerzaal)
13.30u – 14.10u

voorstelling De slissende sleutel

boekhandel Raaklijn
13.30u – 14u

voorlezen Riet Wille

in de nieuwe pastorie
13u – 14u

workshop Frank Daenen

workshop Greet Bosschaert

hof van gistel
11u – 12u

groenplaats
14.30u – 15.30u

voorstelling De stadsboerin

boekhandel De Meester (kelder)
14.30u – 15.20u

workshop Liesbet Slegers

bibliotheek (vertelruimte)
14u – 14.30u

vrijwilligerscentrale
14u - 14.30u

boekhandel De Reyghere (salon)
12.30u – 13u

voorlezen Lieve Hoet

bibliotheek (vertelruimte)
12u – 12.30u

voorlezen Kim Crabeels & Sebastiaan Van
Doninck

bibliotheek (kleine vergaderzaal)
11.30u – 12.20u

Crivits&Persyn
11.30u – 12.15u

bibliotheek (Van Ackerzaal)
13.30u – 14.10u

voorstelling De slissende sleutel

workshop Annemie Berebrouckx

bibliotheek (crearuimte)
11u – 11.50u

boekhandel De Meester (kelder)
13u– 13.50u

workshop Liesbet Slegers

bibliotheek (crearuimte)
13u – 13.50u

workshop Annemie Berebrouckx

13u-15u

boekhandel De Meester (kelder) enkel 3+
11u – 11.50u

workshop Liesbet Slegers

stadhuis (oude raadszaal) ook 3+
11u -11.45u

3+ voorstelling Visjes in mijn neus

11u-13u

Crivits&Persyn
16u – 16.40u

voorstelling Verhalen van de circusdirecteur

bibliotheek (Van Ackerzaal)
15.30u – 16.10u

voorstelling De slissende sleutel

theaterzaal Biekorf
15u – 16u

voorstelling Hier waakt oma

vrijwilligerscentrale
15u – 15.30u

voorlezen Jan De Kinder

bibliotheek (vertelruimte)
15u-15.30u

voorlezen Aag Vernelen

bibliotheek (kleine vergaderzaal)
16u – 16.50u

workshop Sebastiaan van Doninck

Crivits&Persyn
16u – 16.40u

voorstelling Verhalen van de circusdirecteur

bibliotheek (Van Ackerzaal)
15.30u – 16.10u

voorstelling De slissende sleutel

boekhandel De Meester (koetshuis)
15.30u – 16u

voorlezen Lieve Hoet

bibliotheek (crearuimte)
15u – 15.50u enkel 3+

workshop Annemie Berebrouckx

vrijwilligerscentrale
15u – 15.30u

voorlezen Jan De Kinder

15u-17u

Stel je programma zelf samen en schrijf je snel in: VOL IS VOL. Vanaf maandag 9 maart, iedere werkdag tussen 10u en 13u, op maandag
en woensdag ook tussen 16u en 18u op het nummer 050 47 24 33.

voorlezen Paul Van Oevelen
workshop Sandrine Lambert
workshop Kristof Devos

workshop Mooss
workshop Kristof Devos
workshop Sandrine Lambert

voorlezen Hilde Vandermeeren

12+

sociaal huis
12.30u - 13u

Lies Lavrijsen

stadsschouwburg (grote zaal)
11u – 12u

10+ voorstelling Stand-up 4Kids

vrijwilligerscentrale
12.30u –13u

Huis Persyn
14u – 14.30u

voorlezen Jef Aerts

Hof van Gistel
13.30u – 14.30u

workshop cartoontekenen Vero Beauprez

stadsschouwburg (foyer)
13.30u – 14.15u

voorstelling Liesa Naert met orkest

sociaal huis
13u - 16u

workshop Uittesters

hof van gistel
14.30u - 15.30u

in de nieuwe pastorie
14.30u – 15.30u

villa bota
14u – 16u

boekhandel De Meester (koetshuis)
14u – 14.30u

voorlezen Paul Van Oevelen

Huis Persyn
12.30u – 13u

Hof van Gistel
15.30u – 16.30u

workshop cartoontekenen Vero Beauprez

boekhandel Raaklijn
15u – 15.30u

Lies Lavrijsen

huis Persyn
15u – 15.30u

voorlezen Jef Aerts

in de nieuwe pastorie
16u – 17u

hof van gistel
16u - 17u

sociaal huis
15.30u – 16u

theaterzaal Biekorf
15u – 16u

voorstelling Hier waakt oma

boekhandel de Reyghere (salon)
15u – 15.45u

voorlezen Marijke Umans

voorlezen Paul Van Oevelen

villa bota
11u – 13u

boekhandel De Reyghere (salon)
13.30u – 14.15u

boekhandel Standaard
15u – 15.30u

voorlezen Hilde Vandermeeren

bibliotheek (Van Ackerzaal)
15.30u – 16.10u

voorstelling De slissende sleutel

de patio
16u-17u

workshop Greet Bosschaert

voorlezen Marijke Umans

stadsschouwburg (foyer)
13.30u – 14.15u

voorstelling Liesa Naert met orkest

groenplaats
14.30u – 15.30u

voorstelling De stadsboerin

workshop Mooss

11u – 12u

voorstelling Stand-up 4Kids
8+ stadsschouwburg (grote zaal)

boekhandel Raaklijn
12u – 12.30u

voorlezen Aag Vernelen

18

14

15
11
12
6

8

1

13 4
9
7

3

10

5
2

17

16

Hoofdbibliotheek Biekorf:
1. lounge, striphoek, kleine vergaderzaal, van ackerzaal, jeugdbib, vertelruimte, crearuimte
Kuipersstraat 3

Boekhandels:
2. Brugse Boekhandel K. De Meester
boekhandel, koetshuis
Dijver 2

3. Boekhandel De Reyghere
salon
Markt 12

4. Boekhandel Raaklijn
Kuipersstraat 1

5. Standaard Boekhandel
Steenstraat 88

Ten huize van :
6. Huis Persyn
Moerstraat 36

Andere:
7. Sociaal Huis

13. Theaterzaal Biekor f

8. Vrijwilligerscentrale

14. De Groenplaats

9. Markt

15. Opvangcentrum De Patio

Hoogstraat 9
Kraanplein 6

10. Stadhuis

Sint-Jakobsstraat 8
Groenestraat 19

Vlamingstraat 55

oude raadszaal
Burg 12

16. In de nieuwe Pastorie

11. Stadsschouwburg

17. Villa Bota

12. Stedelijk Conservatoriu

18. Advocatenkantoor
Crivits & Persyn

grote zaal, foyer
Vlamingstraat 29
Hof van Gistel
Naaldenstraat 7

Stalijzerstraat 19
Park 8

Ezelstraat 25

Honger en dorst
Gelijkvloers bib

o

Ab

io
acc
br

- BAB

Ab o o n s

Lachen is gezond maar van lachen alleen kan een mens niet
leven. Bezoek onze gelegenheidsbar voor de kleine honger
en de grote dorst.

Du

Bruisende bibliotheek
Hoofdbibliotheek Biekorf is zoals steeds het hart van het
Groot Brugs Jeugdboekenfeest.
Tussen 10u en 17u kun je er terecht voor alle info over
het feest, over de werking van de jeugdbibliotheek en de
stedelijke jeugddienst.
Last minute inschrijvingen aan de onthaalbalie.
Leerlingen van het Stedelijk Conservatorium fleuren
het feest op met hun muziektalent.
Studenten van de lerarenopleiding BALO – Vives, staan mee
in voor het onthaal van de vele gasten en bezoekers.

Humor is slechts een komische

Want lezen is lachen.
Glimlachen en grimlachen.
Giechelen en grinniken.
Gieren en brullen.
Schuddebuiken en schateren.
Want lezen is lol hebben.
Om grappen, grollen, dwaze moppen.
Om een geestige plot, een gevatte gedachte,
verrassende verzen.
Om een hilarische tekening of een gekke cartoon.
Om stiekeme windjes, ondeugende kindjes.
Om meisjes die kattenkwaad uithalen en jongens
die zich niet aan de regels houden.
Om zotte woorden, vreemde situaties,
personages met een hoekje af.
Om uitglijden, struikelen, vallen, molenwieken, rechtstaan
en opnieuw je evenwicht verliezen.
Ja, lezen, dat is lachen.

www.jeugdboekenweek.be

manier om serieus te zijn

(P. Ustinov)

Het Groot Brugs Jeugdboekenfeest is een
organisatie van de Openbare Bibliotheek
Brugge en wordt mogelijk gemaakt dankzij
de medewerking van De Vrienden van de
Biekorfbibliotheek, het Cultuurcentrum Brugge,
het Stedelijk Conservatorium, de Jeugddienst
Brugge-cel animatie, Kunstencentrum De Werf
en de lerarenopleiding Vives.
Het feest wordt gesponsord door de Brugse
Boekhandel De Meester.
Met bijzondere dank aan onze gastvrije
boekhandels K. De Meester, De Reyghere,
Raaklijn en Standaard, de familie Persyn,
Sociaal Huis , dienst Protocol, Opvangcentrum
De Patio, Vrijwilligerscentrale, advocatenkantoor
Crivits&Persyn, Het Entrepot en YOT vzw.

