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Programma: zie ook www.stad.gent/bibliotheekV
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DE BIbliotheek

Haalt voor u

Alles uit de kast

FEEST IN BIBLIOTHEEK ZUID 
ZA 19 MAART

FILIALEN 
JEUGDBOEKENWEEK ‘IN DE STAD’

DROMEN BOUWEN IN OOSTAKKER 
4de-6de klas
De 5de klas van basisschool Edugo Slotendries 
bouwt hun droomplek. Zin om mee te doen?
Een workshop met vzw Zzmogh.

SCHAAP ZOEKT GROEN IN DE BLOEMEKENSWIJK 
1ste graad en ouders
Schaap komt in de Bloemekenswijk wonen en gaat 
op zoek naar groen. Zin om schaap te helpen? 
Naar het boek van Eef Rombaut en Emma Thyssen. 
Met Brede School en vzw Jong. 

VERHALEN IN DE BOURGOYEN 
vanaf 6 jaar, met ouders  
Een prachtig plekje natuur in de stad, de ideale locatie 
voor een verhalenparcours in verschillende talen. 
In samenwerking met Natuurpunt, Uilenspel, 
vzw Jong en Vertelfestival Brugse Poort.

CREATIES IN WOORD EN BEELD  
alle leeftijden 
Leerlingen WOORD van de Academie voor Podiumkunsten Gent (APK) werkten een 
heel jaar rond het thema ‘Weg van de stad’. Bewonder hun creaties in 3 bibliotheken. 

JEUGDBOEKENWEEK - HET SPEL 
alle leeftijden

Online spel
Surf naar www.jeugdboekenweekindebib.be, maak je eigen avatar en 
speel het ‘Weg van de stad-spel’. Misschien win jij een leuke prijs? 
Voor klassen 
Speel de ‘Weg van de stad-kwis’ en maak de stad groen! 
Contacteer de bibliotheek in uw buurt voor een afspraak met uw klas.
 

Schrijf u in op onze nieuwsbrief ‘Ingelicht’ 
www.stad.gent/bibliotheek/nieuwsbrieven.

Tentoonstelling: 
5 tot 20 maart, Bibliotheek Zuid, Oostakker en Sint-Denijs-Westrem
Presentatie: 
wo 9 en 16 maart, om 15 uur, Bibliotheek Zuid, amfitheater, zonder inschrijving.

wo 2 maart, 14 - 16.30 uur
Bibliotheek Oostakker 
Inschrijven: tel. 09 251 87 94 of 
oostakker.bib@stad.gent.

wo 9 maart, 14 - 15.30 uur
Inschrijven: tel. 09 227 91 96 of 
bloemekenswijk.bib@stad.gent.

wo 16 maart, 14 - 16 uur 
Elk kwartier start er een wandeling 
(duur: 1u15). Zonder inschrijving.
Start: 
Bezoekerscentrum Bourgoyen, 
Driepikkelstraat 32, Mariakerke. 



WORKSHOPS MET ILLUSTRATOREN

Ontdek de geheimen van een mooi (prenten)boek met een echte schrijver/tekenaar. 
Ga aan de slag met de genomineerde illustratoren van de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen 
(KJV) 2015–2016.

PIETER GAUDESABOOS 
Spreekt met zijn fantasie en humor alle leeftijden aan. 
Ieder prentenboek is anders, toch pik je een ‘Gaudesaboos’ er zo uit. 
Luister je mee?

EVELIEN DE VLIEGER 
Zin om te knutselen en te fantaseren? Bouw samen met Evelien 
een nestje van papier waarop elke duif zou willen neerstrijken.

EVA MOUTON EN KATHLEEN VEREECKEN  
In het boek Ik heet Jan en ik ben niets bijzonders gaan Jan en zijn 
buurmeisje Nina op zoek naar speciale mensen. 
Zoek mee naar manieren om echt bijzonder te zijn.

SABIEN CLEMENT 
In De Koningin is verdwenen maken de narren grapjes over de ziekte van 
hun koningin. Ze sturen postkaartjes naar ‘het lot’ om het te misleiden. 
Wat zou jij opsturen naar het lot? Haal je strafste fantasie boven!
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Alle workshops van 10 tot 11.30 uur
Afspraak in de inkomhal
Inschrijven vanaf 15 februari via bibliotheek@stad.gent, 
tel. 09 266 70 03 of in de jeugdafdeling.

FEEST IN BIBLIOTHEEK ZUID 
ZA 19 MAART

ACTIVITEITEN VOOR ALLE LEEFTIJDEN

GENTSE LEEFSTRATEN - de film
In 2015 gingen kinderen met de camera aan de slag 
om de leefstraten in beeld te brengen. Ze maakten 
een flitsende kortfilm. 
Exclusieve première, met Lab van Troje.

Om 14 uur, daarna doorlopend
Amfitheater Jeugdafdeling
Zonder inschrijving.

MIJN STAD NU EN LATER…
In welke straat woon jij? Waar zou je over 20 jaar 
willen wonen? Denk mee na over je stad van de 
toekomst. Workshops van Stadsvernieuwing Gent, 
Jeugddienst Gent, Lab van Troje.  

Doorlopend van 14 tot 16 uur
Themazaal en Jeugdafdeling
Zonder inschrijving.

MIJN STAD IN 3D - van 9 tot 12 jaar
Ontdek je eigen stad in 3D. Leer zelf 3-D tekenen 
met Sketchup op een laptop van de bibliotheek. 
Nadien kan je thuis verder werken.
Een workshop van Gent in 3D. 

Om 14 en om 15 uur
Achilles Musschezaal
Inschrijven via tel. 09 266 70 03 
of bibliotheek@stad.gent.

‘OP NAAR HET PLATTELAND’ - toneel
In Bibliotheek Nieuw Gent en op school brainstormde 
de klas van juf Leentje - basisschool Het Prisma - 
een theatervoorstelling bij elkaar. Ze spelen hun stuk 
in een zelfgemaakt decor.

Vanaf 16 uur
Amfitheater Jeugdafdeling
Zonder inschrijving.

AVONDSPEL VOOR 7-9 JAAR EN OUDERS 

SCHAAP ZOEKT GROEN! 
Schaap is verhuisd naar een flat in de stad en mist 
zijn groene wei. Hij gaat bij zijn nieuwe buren op zoek 
naar een beetje groen. Kunnen jullie hem helpen? 
Schapenoutfit toegelaten. 
Naar het boek van Eef Rombaut en Emma Thyssen. 
Met Gent kind- en jeugdvriendelijke stad.

Van 18 tot 20 uur
Afspraak in de inkomhal
Inschrijven vanaf 15 februari via 
bibliotheek@stad.gent, 
tel. 09 266 70 03 
of in de jeugdafdeling.


