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Alles uit de kast

festival
Bibliotheek zuid za 28 nov 

bibliotheek oostakker za 14 nov - Bibliotheek Ledeberg do 26 nov
Maak kennis met onze ambassadeurs en laat u inspireren door hun selectie uit de bibliotheek



Bibliotheek Zuid  
za 28 november
Inschrijven aanbevolen, 
via stad.gent/bibliotheek of 09 266 70 00 

Lieven Tavernier
Liedjesschrijver en zanger 
(Eerste sneeuw, Fanfare van 
honger en dorst …)

14-14.50 en 16-16.50 uur  
5de verdieping

Peter Terrin
Auteur 
(AKO Literatuurprijs voor 
Post mortem)

14-14.50 en 16-16.50 uur
4de verdieping

Steven Vromman
Low Impact Man, 
milieu-activist

14-14.50 en 16-16.50 uur 
3de verdieping

Pat Van Beirs
Jeugdauteur (Jonkvrouw …) 
en scenarioschrijver 
(Aanrijding in Moscou)

14-14.50 en 16-16.50 uur 
Gelijkvloers (amfitheater)

Carla Hoogewijs
Actrice in theater en tv-series 
(Witse …), singer-songwriter

15-15.50 uur
5de verdieping

Koen Schoors 
Econoom (UGent), 
specialist banken en financiën, 
bekend van pers, radio en tv.

15-15.50 uur 
2de verdieping



randprogramma Bibliotheek Zuid  

Levende boekenzoeker 
Leesadvies op maat voor kinderen en 
jongeren, een initiatief van Stichting Lezen.

Doorlopend 14-17 uur  
Jeugdafdeling (gelijkvloers)

 

 

Francis Cromphout
Zanger, saxofonist bij 
de Ledebirds

19.00-19.45 uur: optreden  
20.15-21.00 uur: top-12

Bibliotheek Oostakker  
za 14 november
Inschrijven via oostakker.bib@stad.gent, 
09 251 87 94 of ter plaatse

Bibliotheek Ledeberg - cultuurcafe 
do 26 november
Inschrijven via ledeberg.bib@stad.gent, 
09 231 03 00 of ter plaatse

Stefaan Van Laere
Schrijver van thrillers, 
detectives, wieler- en 
voetbalboeken

11-12 uur, 
met koffie of aperitiefje

DE VERTELSTOEL 
De leukste verhalen voor kinderen.

14-17 uur doorlopend
Jeugdafdeling (gelijkvloers)

Komen lezen! 
Ontdek het plezier van luisterend lezen in een 
(voor)leesgroep van Vormingplus en Poëziecentrum.

15.00-15.50 uur 
Jeugdafdeling (gelijkvloers) en 
Afdeling Literatuur (4de verdieping)
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MeeR Info en
InschRIjven

Bibliotheek Zuid - Bibliotheek Ledeberg - Bibliotheek Oostakker 
www.stad.gent/bibliotheek - tel. 09 266 70 00
ledeberg.bib@stad.gent - tel. 09 231 03 00
oostakker.bib@stad.gent - tel. 09 251 87 94

ALLES UIT DE KAST - HET FESTIVAL
Tijdens intieme gesprekken van een uurtje tussen de rekken voor een groep van 
maximum 20 personen lichten onze ambassadeurs hun top 12 toe: hun favoriete 

boeken, films en muziek uit de collectie van de bibliotheek. 
Een ideale gelegenheid om leestips met een persoonlijke touch bijeen te sprokkelen.

ALLES UIT DE KAST - DE WEBSITE
Laat u op www.stad.gent/bibliotheek/allesuitdekast inspireren door tips 

van bekende Gentenaars, bibliotheekmedewerkers en leners.
U kunt natuurlijk ook zelf uw lijstje plaatsen en delen via Facebook!


