DIT IS DE BOEKENBINGO VAN

Boeken
Bingo2019

voornaam:
naam:
e-mail:

De opdracht is eenvoudig: lees in 2019 voor elk van de onderstaande categorieën een boek. Vind je
20 boeken veel? Geen nood: één titel kan voor verschillende categorieën tellen – maar dat hoeft natuurlijk niet.

Inspiratie nodig? Laat je helpen door de bib, de boekhandel of door vrienden en familie.
Deel je lijst op Facebook/Instagram/Twitter… en daag anderen uit om mee te doen..

Wie weet waar de boekenbingo je brengt… Leesverrassingen verzekerd!
1. Een boek dat afwijkt van je gebruikelijke leesvoorkeur

11. Een boek van een auteur wiens familienaam begint met

—›

dezelfde letter als jouw familienaam
—›

2. Een boek waarin de illustraties minstens even belangrijk zijn
12. Een boek waarin een dier een belangrijke rol speelt

—›

—›

3. Een boek over boeken/lezen/literatuur

13. Een boek met een locatie in de titel

—›

—›

4. Een boek over een actueel maatschappelijk thema

14. Een boek waarmee een ondertussen bekend auteur is gedebuteerd

—›

—›

5. Een biografie of memoires

15. Een boek over moederschap of over een moeder-kindrelatie

—›

—›

6. Een boek dat je aangeraden werd door je boekhandelaar

16. Een boek dat al minstens twee jaar ongelezen in je kast staat

—›

—›

7. Een boek waarvan je de verfilming al zag

17. Een boek met maximum drie kleuren op de cover

—›

—›

8. Een kortverhalen- of essaybundel geschreven door een vrouw

18. Een boek over vriendschap (thema Jeugdboekenmaand 2019)

—›

—›

9. Een poëziebundel

19. Een boek dat zich in de (verre of nabije) toekomst afspeelt

—›

—›

10. Een boek van een auteur die je vorig jaar heel graag gelezen hebt

20. Een boek vertaald uit het Frans

—›

—›

Klaar? Delen maar! #boekenbingo2019

—

f Iedereen Leest

—

Iedereen Leest

iedereenleest.be

V.U. Sylvie Dhaene, Frankrijklei 130/4, 2000 Antwerpen — vorm Kris Demey

als de tekst

