PERSUITNODIGING - 3 MAART 2020

Mail onleesbaar? Klik hier.

PERSUITNODIGING: Startmoment
Jeugdboekenmaand
+ voorstelling 'Kleine Catalogus van de collectie van S.M.A.K.'
Dinsdag 3 maart 2020 - 10:00 - S.M.A.K.

Op dinsdag 3 maart 2020 om 10:00,
bij de start van de Jeugdboekenmaand van
Iedereen Leest, zullen leerlingen van het
vierde leerjaar in het S.M.A.K. overvallen
worden door Jeugdboekenmaand-meter
Sien Wynants, peter Tom
Schoonooghe en een aantal auteurs en
illustratoren. De kinderen worden
rondgeleid door de zalen, waar ze worden
verrast met korte performances en
verhalen bij enkele kunstwerken.
Striptekenaar Pieter De Poortere,
auteur Marieke van Hooff, illustrator
Kristof Devos en slam poet Lotte
Dodion doen mee.
Als afsluiter van de tour wordt de ‘Kleine Catalogus van de Collectie van S.M.A.K.’
(uitgegeven bij Borgerhoff&Lamberigts) voorgesteld; er wordt een stukje uit voorgelezen
door schepen van Cultuur van Gent, Sami Souguir. Het nieuwe boek bestaat uit 150
werken (van de 3000) uit de collectie van S.M.A.K. die het meest in de smaak vielen bij
onder andere leerlingen van Methodeschool De Buurt. Het is de bedoeling dat je het boek
doorbladert samen met papa, mama, broer, zus, oma of opa en zo een Ware Kunstkenner

wordt. Dit boek past dit jaar helemaal binnen het thema van de Jeugdboekenmaand: ‘Wat
doet kunst?’
Nog maar het begin...
Dit startmoment vormt de officiële aftrap van de Jeugdboekenmaand, die nog loopt tot en
met 31 maart 2020. In het hele land zijn er die maand honderden activiteiten in
bibliotheken, scholen, musea, culturele centra en boekhandels. De Jeugdboekenmaand
richt zich tot kinderen en jongeren tussen 3 en 15 jaar en wil een maand lang leesplezier en
kwalitatieve kinder- en jeugdboeken in de kijker zetten. Met de steun van Literatuur
Vlaanderen vinden er ook meer dan duizend auteurslezingen plaats. Voor vele auteurs en
illustratoren is dit dan ook de drukste maand van het jaar.
Enkele highlights
Naast een heel aantal doorlopende activiteiten en klasbezoeken, organiseert een aantal
bibliotheken ook grotere evenementen en feesten. Een kleine greep uit het aanbod:












Zaterdag 29 februari - Bib Genk:
Feest + opening expo André Sollie
'Het ijzelt in juni'
2 maart - 31 maart - Bib Diest:
Expo 'Verbeeld door twee' van
Jacques & Lise
Zaterdag 7 maart - Bibliotheek
De Krook (Gent): 'Night at the
museum', een avondspel voor
kinderen
Zondag 8 maart - Bib Hasselt
(Kuringen): openingsmoment
i.s.m. de Academie van Hasselt
Zondag 22 maart - Bib Brugge:
zeer groot Jeugdboekenfeest, met
tientallen activiteiten en
lezingen/workshops van o.a.
Annemie Berebrouckx, Anne
Provoost, Jef Aerts en Gerda
Dendooven
Zondag 29 maart - Bib Permeke
(Antwerpen): Slotfeest

Op www.jeugdboekenmaand.be staan alle activiteiten opgelijst. Je vindt er ook boekentips
rond het thema en meer info over de wedstrijd, waarbij kinderen een bezoek van Sien en
Tom aan hun klas of bib kunnen winnen.

