
DIMITRI VERHULST  
ALICJA GESCINSKA  
DIRK DE WACHTER  

EVA BREMS 
PAUL VERHAEGHE  

HELEEN DEBRUYNE  
PETER VERHELST 

INFO & TICKETS > WWW.DAAROMLEESIK.BE
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www.daaromleesik.be

Bibliotheek De Krook i.s.m. Handelsreizigers in ideeën, Cultuur & Educatie (UGent), 
Mensen Zeggen Dingen, Relaas, Urgent.fm en Vormingplus

DE KROOK GENT



SAMENLEESGROEP
9u-11u |  De Laatkomer (+1) | gratis

Lees of luister naar een kortverhaal of een 
gedicht. Praat erover in groep. Beleef het 
gezelschap en ontdek mooie woorden.

VOORLEESMARATHON
10u-19u | Kinderbibliotheek (-1) | gratis

Laat het voorleeskwartiertje van de dag 
vandaag zolang duren als je wil!
Zoek een plaatsje in de kinderbibliotheek 
en luister naar één van onze huisvertellers, 
je favoriete kinderboekauteur of onze 
luisterende oortjes. We starten ’s morgens 
met verhalen voor de jongsten en gaan door 
tot sluitingstijd met verhalen voor rebelse 
tieners. 

#DAAROMLEESIK
FESTIVAL VOL LEESPLEZIER

Vrijdag 23 november

HET WOORD BIJ DE DAAD
19u-21u | Krookcafé (gelijkvloers) | € 1 - € 5

Welk boek doet mij de wereld anders bekijken? 
Welk engagement maakte het wakker? 
Waarom is dit boek het woord bij de daad?
Eva De Groote vraagt het aan Dirk De Wachter, 
Alicja Gescinska, Peter Verhelst, Heleen 
Debruyne, Khalid Benhaddou en Assita 
Kanko. Aansluitend kan je met de gasten in 
gesprek gaan.

MENSEN ZEGGEN DINGEN
21u-23u | Krookcafé (gelijkvloers) | € 1 - € 5 

Spoken word, poëzie, rap en stand-up in the 
mix. Met woordkunsten van onder meer Esohe 
Weyden, Sylvie Marie, Samira Saleh, Kevin 
Amse, Kristien Spooren en Marlijn Spee.

Zaterdag 24 november

Doorlopend - gratis

TEST JE LEESPROFIEL
10u-19u | Agora (gelijkvloers)

Lees jij omdat je geraakt wil worden door het 
verhaal, om bij te leren of om even de realiteit 
te ontvluchten? Ben jij een verrekijker, een 
klassieker of een genieter? 
De onderzoeksgroep Cultuur & Educatie
(UGent) ontwikkelde een korte test waarmee 
je je eigen leesprofiel beter leert kennen. 
De medewerkers van de bib wijzen je de weg 
naar boeken op maat van jouw profiel! 

EXPO 
Mooi, lezen is mooi!

Een belevingsexpo over leesplezier. Vanaf 
20/11 doorlopend in Bibliotheek De Krook. 
Ontdek via verrassende leesplekjes waarom 
we lezen en vertel ons over jouw liefde voor 
het boek.

Doe mee met RAAK!
13 u-15 u | De Trap van Steen en Wolken 
(+1/+2) | gratis

Christophe Vekeman leidt een 
podium waar jouw verhaal centraal 
kan staan! 
Welk literair verhaal is de rode draad 
doorheen je leven? Welk boek heeft 
jou het meest geraakt? Welke passa-
ge raakte de gevoeligste snaar? 

Zet je liever als pianist de juiste  
toon? 
Urgent.fm zoekt muzikanten die 
verhalen en muziek willen 
verweven op de vleugelpiano 
van de bib.

Schrijf je in via daaromleesik.be

ANDER LICHT OP 
DE ZAAK

za | 15u-17u30 | Krookcafé 
(gelijkvloers) | gratis

Lies Steppe (Klara) interviewt 
wetenschappers van de UGent 
over de roman waardoor ze op 

een andere manier naar hun 
vakgebied kijken. Met Paul 

Verhaeghe, Eva Brems, Johan 
Braeckman, Piet Hoebeke, 

Hetty Helsmoortel, en Sofie 
Van Bauwel.

Na het festival kan je aansluiten 
bij een leesgroep over één van de 

besproken boeken.

STUDIEDAG #DAAROMLEESIK
vrij | 9u30 – 16u30 | Minard & De Krook

Kunnen boeken ons inspireren om de toe-
komst vorm te geven? Nick Montfort (MIT) 
en Kris Rutten (UGent, voorzitter Iedereen 
Leest) pleiten voor boeken als drijfveer voor 
innovatie. Maar hoe moet de toekomst eruit-
zien? Wat vinden we belangrijk? Laat je horen 
en kom brainstormen over leesonderwijs, 
diversiteit in cultuur, sociale leesplatformen, 
de boekenindustrie en computerpoëzie.

Programma en inschrijven: daaromleesik.be

M’AS-TU LU
Proef de lievelingsboeken van 
Dimitri Verhulst
za | 19u-22u | Krookcafé (gelijkvloers) 

Dominique Van Malder vraagt Dimitri Verhulst 
naar zijn favoriete boeken en waarom we ze 
absoluut moeten lezen. Kom gerechtjes en 
fijne dranken proeven die het universum van 
Verhulst zijn 5 lievelingsboeken oproepen.  
Kok Tom Vandenberghe (Haven) las vooraf de 
5 boeken en maakt  i.s.m. het Krookcafé een 
heerlijk assortiment klaar.

Twee formules: 
19u-22u: eten + drank +  talkshow - € 35
20u30-22u: cocktail/mocktail + talkshow - € 15

Info & tickets: www.daaromleesik.be

Activiteiten overdag zijn gratis,
’s avonds betalend.
Tijdens het festival is de keuken van 
het Krookcafé open tot 22 uur. 
Bibliotheek De Krook: 
Miriam Makebaplein 1, 9000 Gent

PRAKTISCH


