
JULI
Zomer! 

AUGUSTUS
Geruisloos piano 
spelen.

SEPTEMBER
Eerste klasje op 
bezoek in de 
kinderbib.

OKTOBER
Clubbin’ in 
#KlubKrook: voor 
jongeren op woens-
dagnamiddag.

NOVEMBER
Vertelfestival in 
5 filialen (foto: 
Brugse poort).

DECEMBER
Eerste editie
#daaromleesik
festival vol leesplezier

GROTE KUNST VOOR KLEINE KENNERS 2: 
museumschatten - Thaïs Vanderheyden 

Een vrolijke, ‘beestige’ versie van 30 
beroemde schilderijen, van de middel-
eeuwen tot niet zo lang geleden. Telkens 
met een uniek verhaal erbij. Zo ontdekken 
kinderen kunst spelenderwijs. Zie ook deel 1: 
Van de Mona Lisa tot Andy Warhols soepblik.

IEDEREEN TALENT! - Luk Dewulf 

Ben jij een bezige bij, een ideeënfontein of 
een grenzenverlegger? Met ‘talentfluiste-
raar’ Luk Dewulf kom je alles te weten over 
talenten en ontdek je de jouwe. Kiezen 
voor je talent is belangrijk: doen waar je 
goed in bent, geeft energie, veerkracht en 
zelfvertrouwen.

PODKIN EENOOR - Kieran Larwood

Een meeslepende fantasy-reeks over een 
onwaarschijnlijke held: een heldhaftig konijn 
met één oor. Een spannend avonturen-
verhaal vol sfeer en grimmigheid, verge-
lijkbaar met klassiekers als De Hobbit en 
natuurlijk Waterschapsheuvel. Met al even 
magische illustraties van David Wyatt.  

HET MEISJE MET DE ZWAVELSTOKJES 
Het verhaal van het meisje dat in de bittere 
winterkou zwavelstokjes moet verkopen, 
blijft mensen wereldwijd raken. De 
Koreaanse Hee Jeong Yoon maakte een 
prachtige bewerking van Andersens
beroemde sprookje. Met dromerige water-
verfillustraties van Hyewon Yang.

Kinderen

CURIEUZENEUZEN - workshops 
za 10:30-12:30 | Vos en Haas | -1 | € 3 
6/1 - De Reporters (10-12j) -Feestbeest 
6/1 - De Verzamelaars (7-9j) - Schoenen 
3/2 - De Reporters (10-12j) - Tovenarij 
3/2 - De Verzamelaars (7-9j) - Schilderijen

DIGITAAL MAKEN 
za 10:00-12:30 | Digilab | +2 
€ 10 - € 7.50 - € 5 - € 2
20/1 - Lichtgevende wenskaartjes maken 

LUISTERENDE OORTJES  
wo 14:00-16:00 
17/1 - Bibliotheek Brugse Poort  
24/1 - Bibliotheek De Krook (-1)
28/2 - Bibliotheek De Krook (-1)

VERTELUURTJES - kleuters
za 11:00-11:45 | Kinderbib |  -1 
6/1 - Tom Vout
3/2 - De Vertelf

Kinderactiviteiten

CRUSH: Als liefde pijn doet 
Eve Ainsworth 

Will is populair op school, Anna komt uit 
een problematisch gezin. Ze kan haar geluk 
niet op wanneer hij voor haar kiest. Maar 
algauw blijkt dat Will zijn eigen problemen 
heeft en ze op haar afreageert. 

DE ZON IS OOK EEN STER - Nicola Yoon 

Uitgerekend op de dag dat Natasha het 
land uitgezet zal worden, ontmoet ze 
Daniël. Zij gelooft in de wetenschap, Daniël 
is een poëtische ziel. Hij wil aan de hoge 
verwachtingen van zijn familie voldoen, 
maar nu ziet hij een andere toekomst, 
samen met haar. De tijd dringt echter. 

Jongeren 

TREIN VUUR DAGERAAD - Spinvis 

Veertien poëtische pareltjes over de zin van 
het leven. In heel simpele woorden, maar 
die voor elke luisteraar iets anders kunnen 
betekenen. Ook de melodieën en muzikale 
arrangementen zijn prachtig. Een album 
om wegdromend van te genieten. 

Muziek 

TRIPLICATE - Bob Dylan  
Op zijn (bijna) 76ste brengt Bob Dylan 
Triplicate uit, een driedelig album met 
covers van Amerikaanse klassiekers uit 
de 20ste eeuw: liedjes vol weemoed en 
liefdesleed. Tegelijk deel drie van zijn 
‘Standards’-serie, na Fallen Angels en 
Shadows in the Night.

#KLUB KROOK  
Gratis activiteiten voor jongeren (13+)  
wo 14:00-16:00 | Jongerenbib | -2

Jongerenactiviteiten Marie Van Praag geeft 
het potlood door
De tekening op de cover? Dat is 
een echte Marie Van Praag: een 
beetje absurd, poëtisch en met 
veel laagjes. Reizen en verhalen 
inspireren haar illustraties. 
Marie geeft het potlood door aan 
Korneel Detailleur. Zijn werk is 
erg gevoelig en een beetje maf.  
Zijn krachtige beelden laten je 
even stilstaan en 
op een andere 
manier denken. 

3/1    - Games: casual New Year games
10/1 - Books&more: graphic novel
17/1 - Digitaal maken: sfeerlicht
24/1 - Mixed Media: let there be light!
31/1 - Games: slam the highscore
7/2    - Books&more: 
             eerste hulp bij poëzie! 
14/2 - Games: let’s play a love game
21/2 - Mixed Media: digital cosplay en
             virtual costumes
28/2 - Games: smash the classics Marie Van Praagc



CURSUSSEN VORMINGPLUS
Het boek van vreugde
ma 19/2, 26/2, 5/3, 12/3, 19/3 
19:30-22:00 | De Twistappel | +1 
€ 67.50 - € 51 - € 33.50 - € 13.50

Culturele antropologie - inleiding
wo 28/2, 7/3, 14/3 | 10:00-12:30   
Vergeten Straat | +2  
€ 39 - € 29.50 - € 19.50 - € 7.80

Documenta 14 Kassel
vr 23/2, 2/3 | 09:30-12:00  
De Laatkomer | +1
€ 32 - € 24 - € 16 - € 6.40 

Edgar Tytgat 
vr 26/1, 27/1 | 9:30-12:00   
De Laatkomer | +1  
€ 38 - € 30.50 - € 19 - € 7.60

Filmclub De zevende kunst - 
Yasujiro Ozu - Late Spring
wo 28/2, 7/3 | 19:00-22:00 | Vos | -1  
€ 20 - € 15 - € 10 - € 4 

Filosofieleesgroep - Yuval Harari 
do 25/1, 1/2, 8/2 | 19:30-21:30  
De Laatkomer | +1 
€ 40 - € 30 - € 20 - € 8 

Keuzestress
do 25/1, 1/2, 8/2 | 19:30-22:00 
Vos | -1 | € 37 - € 28 - € 18.50 - € 7.40

De kracht van ademhaling
vr 2/2, 9/2, 23/2 | 09:30-12:30 
Vergeten Straat | +2  
€ 49 - € 37 - € 24.50 - € 9.80 

Piekeren hanteren
ma 19/2, 26/2, 5/3, 12/3  
19:30-22:00 | Vos | -1 
€ 54 - € 40.50 - € 27 - € 10.80 

Pocket klassiek -
Muzikale hervormers
di 30/1, 6/2, 20/2, 27/2  
13:30-16:00 | De Laatkomer | +1 
€ 59.50 - € 45 - € 29.50 - € 12

Portretfotografie
ma 26/2, 5/3, 12/3, 19/3, 26/3  
09:30-12:30 | Vergeten Straat | +2  
€ 73.50 - € 55.50 - € 36.50 - € 14.70 

Verhalen schrijven - initiatie
do 22/2, 1/3, 8/3, 22/3  
09:30-12:30 | De Laatkomer | +1 
€ 65 - € 49 - € 32.50 - € 13

 

 

 

MEER INFO EN RESERVEREN?
www.stad.gent/bibliotheek 
Tik de activiteit in het zoekvak. 
Tel: 09 224 22 65 (Vormingplus)

Activiteitenkalender jan - feb 2018
BELEZEN WETENSCHAPPERS 
19:30-21:00 | De Blauwe Vogel |  -1 
€ 5 - € 1  
di 23/1 - Gita Deneckere, Tom 
Balthazar, …
wo 21/2 - Frankrijkjaar (UGent)

FILM FEST TALKIES  
do 19:30-21:00 | Krookcafé | € 5 - € 1  
25/1,  1/3 - Patrick Duynslaegher 
ontvangt…

GENTLEZINGEN 
do 19:30-21:30 | De Blauwe Vogel 
 -1 | € 5 - € 1
1/2 - 200 jaar Universiteit Gent - Gita 
Deneckere
1/3 - Archeologie van de Schelde - 
Philippe Crombé 

LEZINGEN 
do 11/1 - Catalonië onafhankelijk?
19:30-21:00 | De Blauwe Vogel | -1  
€ 5 - € 4 - € 2.50 - € 1 
ma 22/1 - Robot aan het stuur 
20:00-21:30 | De Blauwe Vogel | -1 
€ 5 - € 4 - € 2.50 - € 1 
do 8/2 - Wat is psychotherapie?
19:30-21:30 | De Blauwe Vogel | -1 
€ 5 - € 1  
di 27/2 - Guislainlezing - Angst
12:30-13:30 | De Blauwe Vogel | -1  
€ 5 - € 1  
do 15/2 - KORT - over het kortverhaal 
20:00-22:30 | De Blauwe Vogel | -1 
€18 - € 16 

LIBRARY SESSIONS 
za 15:00-16:00 | Trap van Steen en 
Wolken | +2 
13/1 - Poolijs
10/2 - Djangofolie

PAARSE ZETEL
do 12:30-13:15 | De Blauwe Vogel | -1
11/1 - Hagar Peeters
8/2 - Stine Jensen

PLUS LEZINGEN 
do 14:00-17:00 | De Blauwe Vogel | -1 
€ 7/sessie
25/1 - Kafka
8/2 - Picasso
22/2 - Yuval Harari

QUOTES! 
do 19:30-21:00 | De Blauwe Vogel 
 -1 |  € 5 - € 4 - € 2.50 - € 1
18/1 - Elke Geraerts: Mentaal 
kapitaal 
8/2 - Nick Meynen: Frontlijnen 

ZIN OP ZONDAG 
zo 10:00-12:00 | Vos en Haas | -1
€ 13 - € 10 - € 6.50 - € 2.60
21/1 - Baharak Bashar
25/2 - Jonas Slaats

WORKSHOPS
Boekhouden in een kleine vzw
ma 19/2 | 19:30-22:00  
Vergeten Straat | +2 
€ 13.50 - € 10.50 - € 6.50 - € 2.70

Bio-ecologisch bouwen
za 24/2 | 10:15-12:15  
De Verwondering | +1 | Reserveren

De creatiespiraal
za 10/2 | 10:15-16:15 | Vos en Haas 
-1 | € 24 - € 18 - € 12 - € 4.80 

DIGICAFÉ 
do 10:00-13:00 | Krookcafé
25/1 - Online shoppen
22/2 - Gratis online kijken/luisteren

DIGISTATIE 
Digilab | +2 | € 10 - € 7.50 - € 5 - € 2 
za 20/1 | 10:15-12:15 
Betalen met smartphone 
ma 22/1 | 19:00-21:00  
Skype en WhatsApp 

DIGITAAL MAKEN 
do 19:00-21:30 | Digilab | +2 
11/1 - Demo + intro lasercutting 
€ 10 - € 7.50 - € 5 - € 2
25/1  -Je omgeving monitoren  
€ 20 - € 15 - € 10 - € 4
15/2 - Sleutelhanger/juweel printen
€ 20 - € 15 - € 10 - € 4
13/1 , 27/1, 17/2 - Open atelier  
za 14:00-17:00 | Vos en Haas | -1 

Energie besparen 
ma 29/1 | 19:30-21:00 
Vergeten Straat | +2 | Reserveren

Fiscaliteit voor de kleine vzw
ma 26/2 | 19:30-22:00  
Vergeten Straat | +2 
€ 13.50 - € 10.50 - € 6.50 - € 2.70

Hoe gaat het er (echt) mee?
di 20/2 | 13:30-16:00 
Vergeten Straat | +2 
€ 8.50 - € 6.50 - € 4 - € 1.70 

Rondleidingen in De Krook 
za 14:00-16:00 | Agora | Inschrijven 
6/1, 3/2 - Kennismaking

Taalcarrousel Arabisch-Nederlands
vr 12/1 | 19:30-22:00 | Vos en Haas 
-1 

STEAM-up café 
do 22/2 | 18:30-20:30 | Krookcafé  
Reserveren

V.u.: Mieke Hullebroeck - stadssecretaris - stadhuis, Botermarkt 1, 

9000 Gent - 2017 - Illustraties: Marie Van Praag 

         Lees-, kijk- en 
luistertips voor 2018

FEBRUARI
Afscheid van
Bibliotheek Zuid.

JANUARI
Verhuisketting 
1ste 1.000 boeken.

MAART
Bibliotheek De Krook 
gaat open!

APRIL
Studenten voelen 
zich helemaal thuis 
in de bibliotheek.

MEI
De Bibfiets vertrekt 
naar filialen en 
wijkevenementen.

JUNI
De Passanten van 
Michaël Borremans.

Non-fictie

DE BEDREIGDE VRIJHEID: uw vrije menings-
uiting in gevaar? - Johan op de Beeck

Vrije meningsuiting, godsdienstvrijheid en 
scheiding van kerk en staat: basisprincipes 
van onze democratische samenleving. 
Maar ze staan onder druk. Johan op de 
Beeck ontrafelt de discussies.

HET TIENERBREIN: over de adolescent 
tussen biologie en omgeving - Jelle Jolles

Waarom doen tieners soms zo’n domme 
dingen? Omdat hun brein een ‘werk in 
uitvoering’ is. Tienerhersenen evolueren 
razendsnel. Ontdek de dertig neuropsycho-
logische inzichten die iedere volwassene 
nodig heeft om een tiener te begrijpen.

HET BOS: het handboek voor elke 
boswandeling - Peter Wohlleben

Je kan gaan wandelen in het bos, of je kan 
er met open zintuigen op ontdekkingsreis 
gaan. Geniet met  de enthousiaste bos-
wachter Peter Wohlleben van een avontuur-
lijke en onvergetelijke trip in de verborgen 
wereld van bomen en het bos.

VERDWAALDE STAD: filosoferen langs 
straten en pleinen - J.P. Van Bendegem

Hoe bewust kijken we rond als we door 
onze stad lopen? Met Jean Paul Van 
Bendegem als gids staan we stil bij wat 
we dachten te kennen. Wat een boeiende 
herontdekking! 

Fictie

DE MENSENGENEZER - Koen Peeters

Een West-Vlaamse boerenzoon gaat als 
jezuïet naar ‘de Congo’ en wordt er 
beschouwd als de reïncarnatie van een 
inheemse chef. Koen Peeters verbindt in 
dit boek fictie met non-fictie, verleden 
met heden en Congo met de Westhoek.  

MAZZEL TOV - Margot Vanderstraeten

Margot Vanderstraeten reconstrueert in 
Mazzel tov haar periode als werkstudente 
bij een orthodox-joodse familie in Antwerpen. 
Een boeiend portret van een bijzondere 
familie en van een wereld, beheerst door 
religieuze wetten en eeuwenoude tradities. 

DAGBOEK UIT DE RIVIER - Frederik Baas

De Nederlandse schrijver Jan van Mersbergen 
waagde zich onder het pseudoniem Frederik 
Baas aan een nieuw genre. Met succes! 
Dagboek uit de rivier is een subtiele en 
ingenieuze thriller geworden. Begin 2018 
verschijnt er een tweede: Herberekening.

MACHTEN DER DUISTERNIS - Anthony Burgess

Anthony Burgess  kennen we via Kubricks 
verfilming van A Clockwork Orange, maar 
eigenlijk is het sprankelende Machten der 
duisternis zijn meesterwerk. Alle grote 
namen en gebeurtenissen uit de twintigste 
eeuw passeren de revue. Nu ook uitstekend 
in het Nederlands vertaald. 

Film

LE CIEL FLAMAND - Peter Monsaert

Sylvie baat samen met haar moeder het 
bordeel Le Ciel Flamand uit en probeert 
haar dochtertje Eline daar zoveel mogelijk 
buiten te houden. Maar dan gooit een 
dramatische gebeurtenis hun leven volledig 
overhoop… Opnieuw een ijzersterke film 
van Offline-regisseur Peter Monsaert. 

MOONLIGHT - Barry Jenkins

Hoe is het om als Afro-Amerikaanse 
homoseksueel op te groeien in een ruige 
buurt van Miami? Drie  acteurs vertolken 
overtuigend het hoofdpersonage Chiron als 
kind, tiener en man. Winnaar van 3 Oscars, 
waaronder die voor Beste Film. 

Fictie

2017 in beeld




