PERSBERICHT 2 OKTOBER 2018

De vernieuwde Boekenbeurs verwacht je
De 82ste editie van de Boekenbeurs opent op 28 oktober haar deuren. Het
vernieuwingstraject 2018-2020 plaatst de bezoeker centraal.
Het volledige programma staat vanaf vandaag live op www.boekenbeurs.be.

Vernieuwingstraject 2018-2020
De Boekenbeurs ondergaat een 360° vernieuwing. In de editie 2018 is dit zichtbaar op volgende
vlakken:

De inhoud staat centraal onder de noemer: Woord aan het Woord.
•
•

In de onderdelen debat, kunst, literatuur en kennis komen toonaangevende stemmen,
gerenommeerde schrijvers en experten uit binnen- en buitenland aan het woord.
Een greep uit de geplande optredens vind je als bijlage bij dit persbericht.

Vernieuwde partnerships, bestaande samenwerkingen uitgediept
• KU Leuven sluit haar deuren en opent ze op de Boekenbeurs.
• RITCS brengt dagelijks nieuwe content in de vorm van Boekenbeurs-tv.
• Foire du Livre en Boekenbeurs nodigen elkaars publiek uit.
• Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen stelt draagbare
tentoonstelling samen.
• Gezinsbond brengt eigen programma en haar leden naar de Boekenbeurs.
• Plus Magazine cureert eigen podium tijdens Nacht van de Kennis.
• VRT zet LangZullenWeLezen-trofeeën centraal tijdens de live- uitzendingen vanop
eigen stand.
• Libelle herneemt, na groot succes van vorig jaar, de Libelle Gebaar-actie.
• Flair, Feeling en Libelle opnieuw present tijdens nocturne Feel Good Friday met eigen
programmatie.
• Creatief Schrijven brengt al wat een beginnend schrijver nodig heeft op een
dienblaadje in het Schrijfsalon.
• Knack-dag = vaste waarde op de Boekenbeurs.

Infrastructuur en uitstraling
• Werken Antwerp Expo: nieuwe voorgevel hal 4 en nieuwe inkomhal 2.
• Boek.be realiseert de Boek-O-Drôme als symbool van groeitraject, opent een
Boekenbeursshop met unieke Boekenbeursproducten en eigen stand rond generieke
campagne Koop tijd voor een Boek ontbreekt niet.
Communicatie en promotie
In de vernieuwde communicatie staat de Boekenbeurs zelf én de bezoeker centraal. Voor de
affiche creëerde Boek.be een woordbeeld, een vernieuwde website met verbeterde
functionaliteiten is ontwikkeld, een flyer met een selectie uit het programma van het
auteurspodium wordt verspreid. Op de Boekenbeurs gebeurt de communicatie met de
bezoeker langs digitale weg via schermen. Een boekenbeursbezoek op maat vindt de bezoeker
in de Kinderroute en de Kunstroute. Gerichte doelgroepcommunicatie wordt mee gedragen
door de partners.

Hoogtepunten in de programmatie
27/10

Officiële opening

28/10

Opening voor publiek
Uitreiking Knack-Hercule Poirotprijs

29/10

Uitreiking Boekenleeuw en Boekenpauw

30/1O

Dag van de Vormgeving

31/10

Leerkrachtendag

1/11

Dag van de Hoogsensitiviteit

2/11

Nocturne Feel Good Friday

3/11

Dag van het gezin

4/11

Knack-dag

5-6-7/11

Boekenbeurs gesloten

8/11

Scholenprogramma en Nocturne Nacht van de
Kennis

9/11

Scholenprogramma

10/11

Dag van de Young Adults

11/11

Oorlog en Vrede en herdenking Wapenstilstand
om 11u

Boekenbeurs in cijfers
Zie infographic

Praktisch
Open van 28 oktober tot en met 4 november en van 8 november tot en met 11 november.
Gesloten op 5, 6 en 7 november.
Iedere dag open van 10u tot 18u, op 2 en 8 november open tot 22u.
Antwerp Expo, Jan Van Rijswijcklaan 191, 2018 Antwerpen.
De Boekenbeurs is een organisatie van Boek.be.
Partners zijn
Stad Antwerpen, Beemster, Fintro, Sealjobs, één, Knack, Radio 1, Easyfairs, Alter Expo,
Boerinneke, Nobel, D-drinks, Alken Maes, Creatief Schrijven, B-Dagtrips, De Lijn, RITCS, KU
Leuven, Gezinsbond, Bloomon, Plus Magazine, Feeling, Flair, Libelle.
__________________________________________________________________________
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
•

•
•
•
•
•

Raadpleeg de perspagina’s van de website voor info, persberichten, updates en
afbeeldingen http://www.boekenbeurs.be/pers
Deze pagina’s worden dagelijks aangevuld en aangepast.
Toegang voor de pers: steeds via het perscentrum bij Ingang 1 en op vertoon van een
geldige perskaart. Begeleiders van journalisten krijgen geen toegang langs deze weg.
Win tijd en vraag je accreditatie vooraf aan via
http://www.boekenbeurs.be/formulier/accreditatie-pers
In het perscentrum van de Boekenbeurs bij ingang 1 vind je dagkranten, lijsten met
signeersessies en persberichten van standhouders.
Cameraploegen: parkeerplaats uitsluitend op aanvraag, ten laatste om 16u op de dag
voor de opname.
Openingsavond 27 oktober: officiële opening in de Boek-O-Drôme om 18.30u.
Perstoegang (voor 1 persoon) via de tijdelijke persbalie bij ingang 1, na accreditatie
en aanmelding bij greet.spaepen@boek.be ten laatste op 26 oktober.

