Jeugdboekenmaand (*)
Uitgangspunt:
De Jeugdboekenmaand is één van de belangrijkste acties van de bibliotheek om leesplezier bij
de kinderen te stimuleren. Tijdens de Jeugdboekenmaand nodigen we de klassen uit in de
bibliotheek voor een speciaal programma waarbij we de kinderen zoveel mogelijk laten
genieten van sterke verhalen.
Doel:
- Leesplezier: kinderen laten genieten van verhalen en hen toe leiden naar nieuwe,
onbekende boeken.
- Een leescommunity-gevoel in de klas stimuleren: kinderen laten voelen wat het betekent
om samen hetzelfde verhaal te beluisteren en te beleven.
- Kinderen op een andere manier naar boeken en verhalen laten kijken: door de stem van
een verteller, door het spel van een acteur, door de ontmoeting met een auteur, door een
actieve workshop…
- Kinderen voor en/of na de voorstelling laten nadenken over het boek/verhaal of over de
activiteit en het thema dat erin verwerkt wordt.
- Taalontwikkeling- en stimulering: kinderen op een ongedwongen en stimulerende manier
met het Nederlands in contact brengen en hen laten ervaren dat ze helemaal meegezogen
worden in het verhaal of in de activiteit, zonder dat de taal hen daarin belemmert.
Organisatie:
De Jeugdboekenmaand is een initiatief van Iedereen Leest, de overkoepelende
leesbevorderingsorganisatie voor Vlaanderen en Brussel (www.iedereenleest.be).
Voor de Jeugdboekenmaand werken de Brusselse bibliotheken een gemeenschappelijk
programma uit met vertelmomenten, workshops, verteltheater, auteursontmoetingen…
Het thema van de Jeugdboekenmaand wordt elk jaar door Iedereen Leest gekozen. Voor 2017
is dat M/V/X met de focus op gender, stereotypen, rolpatronen, “typische” jongens- en
meisjesboeken… en dat alles in boeken en verhalen. Want de jeugdbibliotheek biedt een schat
aan verhalen rond het thema.

(*) De Jeugdboekenweek wordt vanaf 2017 omgetoverd in een JeugdboekenMAAND.

De Brusselse Jeugdboekenmaand vindt plaats vanaf 15 februari tot eind maart 2017. Het
programma is nog in volle voorbereiding, maar in onze bib mag je volgende voorstellingen en
activiteiten verwachten op deze data:
1e graad:
Vertelvoorstelling door Tom Vout
Tom Vout is een professionele verteller met een grote voorliefde voor fantastische
vertellingen. Vertellingen die beginnen in de werkelijkheid, maar langzaam overschakelen
naar imaginaire werelden. Hij brengt een voorstelling die aangepast is aan het thema van de
jeugdboekenweek. http://www.tomvout.be
3 grote groepen (max. 40 lln)
Donderdag 23 maart 2017 om 9u, 10u30 en 13u30
Duur: 60 min.
Vertelvoorstelling door Fred Versonnen (Schobbejak)
Fred Versonnen verzamelt, luistert en vertelt verhalen. In een krachtige en emotionele
vertelstijl brengt hij schitterende verhalen, volkslegenden, mythes, farcen, spookverhalen en
eigen werk. Schobbejak is een zwerver vol streken en trukjes. Hij lacht, grolt, danst, tovert en
vertelt. Voor de kleintjes vertelt hij over kleine mannekes, heksen, echte piraten en
waargebeurde schobbejakverhalen.
3 grote groepen (max. 40 lln)
Donderdag 30 maart 2017 om 9u, 10u30 en 13u30
Duur: 60 min.
2e graad:
Workshop door CJM
Het Centrum voor Jonge Mensen is gespecialiseerd in interactieve workshops op maat. Voor
de Brusselse Jeugdboekenmaand brengt het Centrum een ontdekkingstocht doorheen de
bibliotheek. Aan de hand van zoekopdrachten rond het thema verkennen de kinderen de
bibliotheek. www.centrumvoorjongemensen.be.
4 klassen (max. 25 lln)
Maandag 20 maart 2017 om 9u, 10u, 11u en 13u30
Duur: 60 min.
Vertelvoorstelling door Hilde Rogge
Verhalen vertellen is Hilde Rogges grote passie. En dat merk je meteen als je haar bezig ziet.
Hilde heeft een bijzonder expressieve manier van vertellen: met heel haar lichaam brengt ze
de personages en de gebeurtenissen uit het verhaal tot leven . Je “ziet”en “hoort” haar
verhalen. Hildes enthousiasme werkt dan ook heel aanstekelijk….

3 grote groepen (max. 40 lln)
Vrijdag 24 maart 2017 om 9u, 10u30 en 13u30
Duur: 60 min.
3e graad:
Auteurslezing door Fran Bambust
Fran Bambust vertelt fragmenten uit haar boeken Plafondmeisje (over anders zijn), Kussen
helpt niet en Zeven dubbeltjes en een trein (allebei over gender) en heeft het met de kinderen
over hun manier van anders zijn. Ze verzinnen hun eigen 'andere kijk'. Ze gaat ook in interactie
met de kinderen.
Er wordt verwacht dat de auteurslezing in de klas is voorbereid. Hiervoor bezorgen wij jullie
een exemplaar van één van haar boeken en een invulboekje met nuttige links.
3 grote groepen (max. 40 lln)
Donderdag 23 februari 2017 om 9u, 10u30 en 13u15
Duur: 60 min.
Begeleiding:
Leerkracht en bibliotheekmedewerker. Ook ouders zijn altijd welkom om de voorstelling of
activiteit bij te wonen.
Hoe deelnemen?
Inschrijven doe je door een inschrijvingsformulier ten laatste op 30 september 2016 ingevuld
terug te bezorgen aan de bibliotheek. Dit mag afgegeven, gefaxt of gemaild worden.
Graag één formulier per klas per activiteit invullen. Je kan meerdere mogelijke data en/of uren
opgeven.
De inschrijving is pas in orde nadat je een bevestiging hebt ontvangen van de bibliotheek.
Alle activiteiten zijn gratis en gaan door in de bibliotheek De Boekenmolen, Hovenierstraat
47A, te Sint-Jans-Molenbeek, tenzij anders vermeld.
Annuleren kan ten laatste twee maanden op voorhand, anders wordt de kostprijs van de
activiteit aangerekend.

