Persbericht 4 september 2018

Startschot 82e Boekenbeurs 2018
Boek.be lanceert vandaag Boekenbeurs 2018 met de affiche, de kalender en grote namen
die nu al bekend zijn.
De Boekenbeurs 2018 loopt van zondag 28 oktober tot en met zondag 4 november en van
donderdag 8 november tot en met zondag 11 november in Antwerp Expo.
Boekenbeurs – Woord aan het woord
In 2018 maakt de Boekenbeurs de scène vrij voor het woord in al zijn
vormen: gesproken, geschreven, getekend, gedrukt, gefluisterd,
geschreeuwd, gehoord.
Nu reeds aangekondigd:
Michael Palin, Paolo Gioardano, Anna Enquist, Ian Kershaw, Nicci French,
Michael Mosley, Jill Mansell, Peter Verhelst, Julie Kagawa, Sylvia Vanden
Heede, Tom Lanoye, Tatiana de Rosnay
Verder:
• Debatten met toonaangevende stemmenbrandend actueel
• Gerenommeerde schrijvers met elkaar in gesprek
• Poëzie op het podium, met dichters uit de Lage Landen
• Debutanten treden voor het voetlicht
• Boekenbeurs zoekt nieuw talent

Boekenbeurs 2018 bruist. Bekijk onze smaakmaker

Boekenbeurs – Vernieuwingstraject 2018- 2020
De Boekenbeurs ondergaat een 360° vernieuwing. Elk aspect wordt tegen het licht gehouden.
Het vernieuwingstraject start in 2018 en loopt over drie jaar. Volg de werkzaamheden op de
voet op www.boekenbeurs.be. Meer informatie vanaf 2 oktober.
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Boekenbeurs - Auteurspodium
Op zes auteurspodia treden elke dag auteurs en andere boekenmakers uit binnen- en
buitenland op. Meer dan driehonderd events zijn gepland in samenwerking met de
standhouders, Creatief Schrijven, Gezinsbond, KULeuven, Knack, Roularta, VRT.
Boekenbeurs – Kalender
28 OKTOBER
29 OKTOBER
30 OKTOBER
31 OKTOBER
1 NOVEMBER
2 NOVEMBER
3 NOVEMBER
4 NOVEMBER
8 NOVEMBER
9 NOVEMBER
10 NOVEMBER
11 NOVEMBER

Uitreiking Hercule Poirotprijs - spannende boeken
Uitreiking Boekenleeuw/Boekenpauw - kinderboeken
Dag van de vormgeving
Leerkrachtendag
Nocturne Feel Good Friday
Dag van het gezin (o.v.)
Knack-dag
Scholenprogramma/ nocturne Nacht van de kennis
Scholenprogramma
Oorlog en vrede

Boekenbeurs - VIP-wedstrijd
Op 28 oktober, de openingsdag, krijgen 20 duo’s een uur voor de publieksopening een
rondleiding achter de schermen en daarna een heerlijk champagneontbijt. Waag je kans om
hieraan deel te nemen. Van 4 tot 25 september via de VIP-wedstrijd op www.boekenbeurs.be
Boekenbeurs - online ticketverkoop start op 2 oktober
Vermijd aanschuiven aan de kassa en koop je ticket online. Dat kan vanaf 2 oktober op
www.boekenbeurs.be/tickets
Volg www.boekenbeurs.be
Er wordt hard gewerkt aan het programma van het Auteurspodium. Het volledige programma
met de signeersessies en andere activiteiten op de beursvloer komt op 2 oktober online. Op
17 oktober verschijnt een Boekenbeurs Special bij Knack magazine.
Boekenbeurs - Waar en wanneer?
•
•
•

Antwerp Expo
Zondag 28 oktober tot en met zondag 4 november en van donderdag 8 november tot
en met zondag 11 november. Gesloten op 5, 6 en 7 november.
Alle dagen open van 10u tot 18 u, op vrijdag 2 en donderdag 8 november doorlopend
open tot 22 u.
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Voor de pers – niet voor publicatie
Perscontact
Greet Spaepen
Boek.be | Communicatie
+32 3 287 66 74 | +32 473 66 58 72
greet.spaepen@boek.be | communicatie@boek.be
Dit persbericht en het affichebeeld van de Boekenbeurs vind je nu op www.boekenvak.be
via deze link.
Info, accreditatie, nieuwe persberichten en ander materiaal over de Boekenbeurs mét
updates vind je op www.boekenbeurs.be/pers en #bkb18.
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