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Peter Goes studeerde animatiefilm in Gent en 
werkte daarna als toneelmeester. Acht jaar 
geleden haalde hij zijn potloden weer boven en 
sindsdien gaat geen dag meer voorbij zonder dat 
hij iets tekent. Peter Goes ontwierp de lenerskaart 
van Bibliotheek De Krook en maakte illustraties bij 
de nieuwe huisstijl van de bibliotheek.
 
• Rivieren. Een reis langs zeeën, meren en 

rivieren.

 Van Nijl tot Amazone, van Mekongdelta tot 
Mississippi en van Donau tot Thames: vaar 
mee op een indrukwekkende reis rond de 
wereld en ontdek het boeiende leven in en 
rondom het water.

•   Tijdlijn. Een adembenemende reis door de 
geschiedenis.

 Ontdek de wereldgeschiedenis van de 
oerknal tot het heden in een beeldverhaal: 
van dinosauriërs tot Vikingen, van Egypte tot 
Rome, van ridders tot ontdekkingsreizigers. 
Boordevol interessante weetjes.

•   Feest voor Finn. Een zoek- en vindboek.

 De kabouters zijn ontsnapt. Zet samen met 
Finn en zijn hond Sep de achtervolging in. 
En reis door een fantastische wereld vol 
sprookjesfiguren en vreemde wezens.

HOE GA JE TE WERK? 
Start … surf naar http://app.bibster.be/start.

Tik de spelcode in: 37031
Tik de startcode in: petergoes
Zoek de 10 nummers en beantwoord de vragen. 
Veel plezier!

PRAKTISCH
Wanneer: Van 25 mei t.e.m. 31 augustus 
(tijdens de openingsuren van de bibliotheek).

Waar: Bibliotheek De Krook 
niveaus +1, 0 en -1.
Miriam Makebaplein 1, 9000 Gent

Meer info: www.stad.gent/bibliotheek 
> klik  door naar activiteiten.

Huisillustrator Peter Goes tekende een nieuw 
boek: Rivieren. Om dit te vieren tonen we 
een selectie van illustraties op groot formaat 
van drie van zijn recente prentenboeken.

EXPO PETER GOES

ONTDEK MEER MET DE 
DIGITALE ZOEKTOCHT VAN BIBSTER: 

Speel samen met je ouders de 
zoektocht op je smarthphone of 
tablet. Lee� ijd 

Expo Peter Goes is een samenwerking van Uitgeverij Lannoo en Bibliotheek De Krook. 
Scenografie: Reinout Hiel.

sprookjesfiguren en vreemde wezens.


