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EEN ODE AAN ONS FALEN 
Installatie - Agora (gelijkvloers) 
Do-za - 11u-19u - gratis

Wat betekent falen voor ons? Wat betekent 
het om ons falen te delen met elkaar? Mogen 
we nog falen zonder meer?
In een ode aan ons falen wil Sara Claes via 
een interactieve installatie verhalen over 
falen verzamelen. Schrijf of teken je verhaal.
Later draaien de wanden open - en verschijnen 
alle verhalen.

#Daaromleesik 
2019

PROGRAMMA
DONDERDAG 21 NOVEMBER

Vinden we troost in schoonheid? 
Welk boek troost lezers het meest? 
Waar vinden schrijvers en andere kunste-
naars schoonheid en troost? 
Welk boek heeft hen aangezet om zelf de 
wereld te verrijken? 
Doet literatuur wetenschappers anders 
naar hun onderzoek kijken?

Deze vragen vormen de rode draad van de 
3de editie van het festival #daaromleesik. 
‘Schoonheid en troost’ zoekt het raakvlak 
tussen lezen, leven en werk en probeert de 
vinger te leggen op momenten van schoon-
heid, verdriet en troost.
 
En ook:
· Neem deel aan een samenleesgroep.
· Test je leesprofiel.
· Laat je ontvoeren door onze Serveuses  
   van de Schoonheid en Obers van de Troost.
· Verken tijdens Verlangen naar ontroost
   baarheid samen met een bonte stoet 
   dichters en muzikanten de grenzen  
   van schoonheid en troost. 

Info en tickets: www.daaromleesik.be

Schoonheid 
en troost

        21- 22 - 23 november 2019 
Bibliotheek De Krook
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PAARSE ZETEL - EVA MOUTON
Blauwe Vogel (-1) - do - 12u30-13u15 - gratis 

Griet Pauwels interviewt Eva Mouton. 
Eva haalt de inspiratie voor haar werk uit 
haar eigen ervaringen. Haar cartoons uit 
De Standaard Weekblad zijn gebundeld in 
Eva’s gedacht. Ze illustreerde de boeken 
van Kapitein Winokkio en van auteurs als 
Kathleen Vereecken. Ook in De Krook vind 
je haar werk: ze tekende de stickers op de 
studietafels. Ev
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TEST JE LEESPROFIEL 
Inkom - Agora (gelijkvloers)  

Ma 18/11-vrij 22/11 - 16u30-18u30
Za 23/11 - 11u tot 19u - gratis

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, 

een genieter? Op basis van haar research 
ontwikkelde de onderzoeksgroep 
Cultuur & Educatie (UGent) een korte 
test waarmee je je eigen leesprofiel 
ontdekt.

In de wijkbibliotheken  
Za 23/11 - 10u15-12u15
gratis - onthaal met koffie



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

Welk boek doet je de wereld anders bekijken?
Hoe heeft dit boek je aangezet om de wereld 
schoonheid en troost te schenken?
Waarom is dit boek het woord bij de daad?
Eva De Groote vraagt het aan Bregje 
Hofstede, Alain Platel, Khalid Benhaddou, 
Joke J. Hermsen, Barbara Raes en Jan 
Swerts. 
Aansluitend kan je zelf met de gasten in 
gesprek gaan.

1. Eva De Groote

2. Alain Platel 

3. Khalid Benhaddou 

4. Barbara Raes

5. Bregje Hofstede

6. Joke J. Hermsen

7. Jan Swerts

VRIJDAG 22 NOVEMBER

DEBAT #DAAROMLEESIK
Blauwe Vogel (-1) - 10u30-13u - gratis

 
Cultuur in het onderwijs, een heet hangijzer! 
Hoe, wat en waarom? In het boek Cultuur in 
de Spiegel werkte Barend van Heusden (Rijks-
universiteit Groningen) een kader uit voor 
cultuuronderwijs. Als basis voor de sleutel-
competentie ‘Cultureel bewustzijn en 
Expressie’ wordt het een onderdeel van 
de nieuwe eindtermen in het secundair 
onderwijs. Barend van Heusden geeft een 
stand van zaken en gaat daarna met Geert 
Vandermeersche (Cultuur & Educatie, UGent) 
in gesprek.
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MENSEN ZEGGEN DINGEN 
Krookcafé (gelijkvloers) - 21u-23u30 - €1 - €5

Mensen zeggen dingen is enkel gewapend 
met microfoon en heeft niets dan het woord 
te verspreiden. Bereid je voor op comedy, 
spoken word, poëzie, theater, stand-up, 
snoeiharde voordrachten en rijmelarij van 
het hogere niveau.
Voor deze editie staan o.a. Hind Eljadid en 
Nòrchestra op het podium. 

5.

Mensen zeggen dingen © Michiel Devijver



ZATERDAG 23 NOVEMBER

SAMENLEESGROEPEN
De Laatkomer (+1)  - 10u30-11u ~ 11u30-12u ~ 
17u30-18u ~ 18u30-19u - gratis

We lezen samen poëzie die troost en schoon-
heid brengt. Omdat gedichten emoties zo 
goed onder woorden brengen. En omdat 
samen lezen en erover praten je bij andere 
mensen brengt. 
Schrijf je vooraf in via de website.

SERVEUSES VAN DE SCHOONHEID 
EN OBERS VAN DE TROOST
Inkom - Agora (gelijkvloers)
Van 11u tot 19u - gratis

Heb je de leestest ingevuld? Ben je een verre-
kijker, een klassieker of ...? Laat je ontvoeren 
voor een literaire behandeling op maat door 
de Serveuses van de Schoonheid en de Obers 
van de Troost. Ze hebben een menukaart voor 
elk leesprofiel en serveren jou een kortver-
haal of gedicht op een dienblad. Smakelijk!

6.

GETEKENDE VERHALEN
Vertellers en illustratoren 
Kinderbibliotheek (-1)  
10u30-12u30 en 15u-17u - gratis

Kinderen en (groot)ouders! Kom luisteren en 
kijken naar prachtige verhalen, gebracht door 
verteller Griet Desutter en straffe illustratoren. 
In de voormiddag tekenen 
illustrator Sassafras De Bruyn en het illustrator-
duo Jacques & Lise. 
Tijdens de namiddag zie je nieuw werk 
van Carll Cneut en Jacques & Lise tot leven 
komen.

7.

1. Carll Cneut

2. Jacques & Lise
3. Sassafras De Bruyn

© Joris Deleersnyder © Hervé Debaene© Yves Schepers 21 3

DE JONGERENBIB GEEFT JE 
BOEKENTIPS!
Jongerenbibliotheek (-1) - 14u-18u 

Zit je in zak en as omdat je alles al gelezen 
hebt? Of weet je niet waar te beginnen? 
De ‘boekencoach’ staat je bij met raad en 
daad en bezorgt boekentips. 



ANDER LICHT OP DE ZAAK
 Krookcafé (gelijkvloers) - 15u-17u30 
gratis

Lies Steppe (Klara) interviewt wetenschappers 
van de UGent over het boek dat hen op een 
andere manier naar hun vakgebied doet 
kijken. 
Met Frank Verstraete, Christel Stalpaert, 
Hendrik Vos, Sylvia Van Peteghem, Ilse 
Derluyn en Dominique Benoit. 

RAAK!
De Trap van Steen en Wolken (+1/+2) -  
13u-15u  
vrij toegankelijk (wees op tijd!)

Christophe Vekeman leidt een podium waar 
verhalen over schoonheid en troost centraal 
staan. Welke passage zal jouw gevoeligste 
snaar raken?
Vier stadslezers van het platform Gent Leest 
vertellen elk een pakkend verhaal. Urgent.fm 
stoomt drie muzikanten klaar die deze verha-
len met muziek verweven op de vleugel-
piano van de bib.

ZATERDAG 23 NOVEMBER

8.

© Nathalie Samain

21

RADIO BEGIJNENSTRAAT
Zaal Vos (-1) - 18u-19u - gratis - inschrijven

 
Vleugel F, de psychiatrische afdeling van 
de Antwerpse gevangenis, maakt al enkele 
jaren radio. Kom luisteren naar de podcast 
van Radio Begijnenstraat, een verzameling 
en montage van verhalen, teksten en muziek 
van de gedetineerden. Een audioportret 
over schoonheid en troost dat zich beweegt 
binnen de grenzen van documentaire en 
luisterspel. Radiomaakster Katrin Lohmann 
en psychologe Nelle Van Damme geven eerst 
een korte inleiding. Daarna luister je samen 
naar de podcast. Achteraf kun je vragen 
stellen. 
Radio Begijnenstraat is een sociaal-artistiek 
project van hell-er vzw in samenwerking met 
het zorgteam van Vleugel F. 
Schrijf je vooraf in via de website.
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9.

1. Christophe Vekeman - 2. Lies Steppe - 3. Frank 

Verstraete - 4. Christel Stalpaert - 5. Hendrik Vos  
6. Sylvia Van Peteghem - 7. Sylvia Van Peteghem 
8. Dominque Benoit
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ZATERDAG 23 NOVEMBER

VERLANGEN NAAR ONTROOST-
BAARHEID
Krookcafé (gelijkvloers) - 20u-01u -  €1 / €5

Villa Voortman, een troostrijk ontmoetings-
huis voor broedende geesten en Poolijs van 
Urgent.fm tekenen voor de slotavond
van het festival. Dan sluit #daaromleesik af 
met een avond die rauwheid en verstilling 
naar poëzie en muziek vertaalt. 
De curatoren Handelsreizigers in ideeën 
draaien vanaf 22u30 troostende platen met 
een hoek af. Met o.a. Aarde aan Daan, Tom 
Kestens en Beats and Breakfast.

1. Aarde aan Daan

2. Tom Kestens
3. Beats and Breakfast

1

10.

2

11.

3

Het festival #daaromleesik 2019 is een productie 
van Bibliotheek De Krook, Vakgroep Cultuur & 
Educatie, UGent en Handelsreizigers in ideeën, 
i.s.m. Vormingplus, Urgent.fm, Poolijs, Vooruit en 
Villa Voortman.

Info en tickets: www.daaromleesik.be

LEESGROEPEN NA DAAROM-
LEESIK

Benieuwd naar wat andere mensen aantrekt - 
of net niet - in een van de besproken boeken? 
Pluis je graag uit welke maatschappelijke 
thema’s erin vervat zitten?
Na het festival kan je aansluiten bij een lees-
groep over een van de boeken of auteurs die 
de revue zijn gepasseerd. 
Bekijk titels en data op www.daaromleesik.be



WORD OOK 
STADSLEZER!

Ben je verslingerd aan lezen? Voel jij ook de drang om 
iedereen geweldige boeken aan te raden? Wil je jouw 
leeservaringen met andere Gentenaars delen?
Word stadslezer en bouw mee aan Gent Leest, 
een gloednieuw lezersplatform!

                                 Als stadslezer deel je een drietal 
keer per jaar boekentips, favoriete leesplekken 

of literaire nieuwtjes met andere Gentenaars. 
Je krijgt een ambassadeurspakket, begeleiding 

waar nodig en vooral, stapels dankbaarheid.

Surf naar 
www.gentleest.be 
en meld je aan voor eind 
oktober. 
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Gent Leest is een initiatief van Bibliotheek De Krook, 
Cultuurconnect en de Gentse literaire spelers.


