SPEL: KRAAK DE CODE!

In onze ‘escape room’ moet je
samenwerken met je vrienden om te
kunnen ontsnappen! Samen voeren jullie
spannende opdrachten uit. Slagen jullie
erin om voor het einde van de tijd weg te
geraken?
Wanneer? Woensdag 20 maart, 14u
Wie? 8-12 jaar
Prijs? Gratis toegang, maar inschrijven
noodzakelijk
In samenwerking met ‘Leesdijk’
VERTELVOORSTELLING ‘PIETER KONIJN’

Pieter Konijn gaat picknicken, en jullie
zijn allemaal uitgenodigd, net als Vrouwtje
Plooi, Jeremias Hengelaar, Eekhoorn
Hakketak en natuurlijk ook zijn jarige
vriend Benjamin Wollepluis! Maar eerst
moeten er een picknickdeken, borden,
bekers én bestek gevonden worden! En
wat zit er nog in die grote mand die Pieter
meegebracht heeft? Een ondeugende,
onderhoudende, ontspannende en
onvergetelijke kleutervoorstelling
gebaseerd op de onsterfelijke karakters
van Beatrix Potter. Met spel en live muziek
van Jonas Malfliet & Fabio Van Hoorebeke.
(BlindeVink vzw)
Wanneer? Zaterdag 23 maart, 10u30-11u30
Wie? Kleuters vanaf 3 jaar en hun ouders
Prijs? Gratis toegang, maar inschrijven
noodzakelijk

DO VAN RANST LEEST UIT
‘NIET BANG TE KRIJGEN’

‘Niet bang te krijgen’
is een herwerking van
9 volksverhalen uit het
Land van Dendermonde
door jeugdauteur Do Van Ranst,
prachtig geïllustreerd door Wim Finck.
Tijdens de Jeugdboekenmaand komen Do
en Wim voorlezen uit het boek. De mooie
illustraties worden tijdens het voorlezen
getoond via een kamishibai (Japans
verteltheater).
Wanneer? Woensdag 27 maart, om 14 u.
Wie? Kinderen vanaf 6 jaar en hun ouders
Gratis toegang, maar inschrijven
noodzakelijk
In samenwerking met Erfgoedcel Land van
Dendermonde
WORKSHOP
‘VRIENDSCHAP EN VERHALEN’

In deze workshop gaan we aan de slag met
bekende vriendschappen uit jeugdboeken.
Zijn jij en je beste vriend(in) net als Rosie
en Moussa? Of lijkt jouw vriendengroep
meer op Harry Potter en zijn vrienden Ron
en Hermelien? We nemen de bekende
vriendschappen onder de loep, en maken
aan de hand hiervan een kunstwerk.
Dit kan een tekening zijn, maar ook een
theaterscène of zelfs een rapsong.
Wanneer? Zaterdag 30 maart, 10u tot 12u
Wie? voor 10-12 jarigen
Prijs? 5 euro of 10 Uitpaspunten
In samenwerking met
“Kamo vzw”

INSCHRIJVEN VOOR ALLE ACTIVITEITEN VIA
WWW.DENDERMONDE.BE/INSCHRIJVEN

Iedereen Leest
presenteert

Voor ouders
LEZING VEILIG ONLINE:
SOCIALE MEDIA

Heel wat jongeren zijn continu bezig met online sociaal
contact. Ze chatten, klikken, liken, taggen en swipen. En
wat ken jij ervan? Zijn Messenger, Snapchat, Instagram,
Swarm en Skype allesbehalve dagelijkse kost voor jou? Hoe
zit het met online reputaties, wat doen sociale media met
je gezin en hoe kun je grenzen stellen? Deze sessie staat
garant voor een grondige input van informatie, tips en
inspiratie.
We werken met getuigenissen van kinderen/jongeren,
ouders en experts. Via animatiefilmpjes en infographics
krijgen ouders zicht op het mediagebruik van jongeren. De
vorming is interactief opgebouwd met onder meer een quiz
en een stellingenspel. Hierbij worden er heel wat concrete
tips aangereikt.
Wanneer? Dinsdag 26 maart om 20 u.
Wie? voor ouders
Prijs? Gratis toegang, maar inschrijven is noodzakelijk
In samenwerking met
“Gezinsbond Dendermonde”
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Een initiatief van Iedereen Leest. Iedereen Leest wordt gesubsidieerd door het Vlaams Fonds voor de Letteren en staat onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin. — V.U. Sylvie Dhaene, Frankrijklei 130/4, 2000 Antwerpen — illustratie Jacques & Lise — vorm Kris Demey

Kick-off: take a ride!

Neem samen met je vrienden plaats in
onze oldtimer en laat jullie vriendschap
voor eeuwig vastleggen! Onze
topfotografen Clifford Jordan en Lisa
Stubbe nemen een geweldige Instax-foto
van jou en je vrienden, die je meteen in
je fotoalbum kan plakken.
Wanneer? Zaterdag 2 maart, van 10-12 u
Wie? Gratis voor iedereen

Expo KASK

De leerlingen van de 1ste, 2de en 3de
graad KASK Dendermonde stellen
tijdens de Jeugdboekenmaand hun
kunstwerken tentoon. Zij maakten
speciaal voor ons werken in het thema
‘Vrienden voor altijd’. Kom ze dus zeker
bewonderen in de bibliotheek!
Wanneer? Heel de maand maart
Wie? Iedereen

Krokusvakantie:

B-tr@pt op de M@kerstrap!
Tijdens de krokusvakantie pakken we uit met
heel wat toffe maakworkshops in het thema
‘Vriendschap’. Per workshop betaal je
5 euro. We reserveren voor elke workshop ook
een plaatsje voor UITpashouders. Zij kunnen 10
punten op hun UITpas omruilen in de bib voor
een toegangsticket van een workshop.
Uitpassers met kansentarief betalen 1.5 euro.
CAMEO

Met de Cameo maken we mooie ontwerpen op de
computer, die we nadien afdrukken en uitsnijden.
Met de jongste groep maken we kleurrijke maskers
– perfect voor carnaval! - of originele boekleggers.
Met de oudste groep maken we een eigen poster of
een lichtbakdecoratie.
Wanneer? Maandag 4 maart, van 9-12 u
Wie? 9-12 jaar (max. 8 kinderen)
Wanneer? Maandag 4 maart, van 13-16u
Wie? 12-16 jaar (max. 10 kinderen)

INSCHRIJVEN VOOR ALLE ACTIVITEITEN VIA WWW.DENDERMONDE.BE/INSCHRIJVEN

FOTOFOP

Samen met
jou maken
we foto’s
die het oog
foppen!
Wij leren je
enkele trucjes
en fototechnieken
waarmee je wat je ziet, kan vervormen.
Leg zelf een nieuwe waarheid vast, en
geniet van de blikken van ongeloof die je
foto’s uitlokken. Je gelooft zelfs je eigen
ogen niet!
Wanneer? Dinsdag 5 maart, van 9-12 u
Wie? 6-9 jaar (max. 15 kinderen)
In samenwerking met “Graffiti vzw”

en een motor. Laat je mama of papa
schrikken wanneer je eigen borstelbot uit
zichzelf over de keukenvloer kruipt!
Wanneer? Woensdag 6 maart, van 9-12 u
Wie? 9-12 jaar (max. 10 kinderen)
VRIENDSCHAPSBANDJES

Knutsel samen met ons mooie of stoere
vriendschapsbandjes. Na de workshop
kan je dan je vrienden of vriendinnen
verrassen met een speciaal voor
hen gemaakt armbandje.
Wanneer? Woensdag 6
maart, van 13-16u
Wie? 6-12jaar (max. 10
kinderen)
STOPMOTION

LICHTTEKENEN

Om te tekenen met licht,
heb je – gek genoeg geen potloden nodig.
“Lichttekenen” is een
speciale fototechniek
waarbij we in het
donker met een camera
spelen. Hierbij krijg
je supercoole foto’s! We
proberen dit samen uit en
maken met onze lichtfoto’s een schitterend
verhaal.
Wanneer? Dinsdag 5 maart, van 13-16u
Wie? 6-9 jaar (max. 15 kinderen)
In samenwerking met “Graffiti vzw”

TEKENEN MET 3D-PEN

Kijk je graag
naar animatiefilms,
zoals ‘Finding Dory’ of
‘Verschrikkelijke Ikke’? Stopmotion is een
van de oudste technieken om een film te
maken. Tijdens de workshop gaan we aan
de slag met papier, plasticine, tekengerief,
fototoestellen en plakband. Hiermee
maken we samen onze eigen animatiefilm!
Wanneer? Donderdag 7 maart, van 9-12 u
Wie? 6-9 jaar (max. 15 kinderen)
In samenwerking met “Graffiti vzw”

BORSTELBOTS

Heb jij al eens gehoord van borstelbots?
We maken samen
grappige
minirobotjes uit
een afwasborstel
INSCHRIJVEN VOOR ALLE ACTIVITEITEN VIA

DRUK JE ZAK

Word een echte modeontwerper en maak
je eigen “tote bag”! Nadat je een tekening
hebt gemaakt, gaan we aan de slag met de
zeefdruk om je ontwerp op je katoenen
schouderzak te printen. Na de workshop
kan je naar school of de winkel met je
originele, zelfgemaakte zak!
Wanneer? Donderdag 7 maart, van 13-16u
Wie? 9-12 jaar (max. 10
kinderen)
RIJDEN OP
VEERKRACHT

Met de veer van
een muizenval en
een hefboom, maken
we een autootje dat
zélf kan rijden. Uit
kapotte cd’s en dvd’s maken
we de wielen voor het autootje. Deze
wagentjes kunnen met één opwindbeurt
tot 10m rijden, of zelfs verder! Bovendien
zijn ze heel populair bij muizen, want ze
kunnen geen knaagdiertjes meer vangen.
Wanneer? Vrijdag 8 maart, van 9-12 u
Wie? 9-12 jaar (max. 15 kinderen)
In samenwerking met
“Jeugd, Cultuur en Wetenschap”
WWW.DENDERMONDE.BE/INSCHRIJVEN

We gaan tekenen in drie dimensies! Met
een 3D-pen kan je in de lucht tekenen. Om
dit te oefenen, proberen we de pennen
eerst uit op sjablonen. Als je dit onder de
knie hebt, kan je zelf je eigen
3D-ontwerpen uitproberen.
Wanneer? Vrijdag
8 maart, van 13-16u
Wie? 9-12jaar
(max. 10 kinderen)
In samenwerking met
“Ecocrea”

Op woensdag of zaterdag
VERTELLING: ‘IK BEN HEEL VEEL LIEFDE’

Schrijver Wally De Doncker komt naar de
bib en leest voor uit zijn boek ‘Ik ben heel
veel liefde’, dat hij samen met tekenares
Fatinha Ramos maakte. Het prachtige
boek stelt de vraag waar we vandaan
komen. Het eenvoudige antwoord?
Liefde.
Heb je zin om samen met Wally te
praten en te zingen over liefde? Kom
dan naar de bibliotheek! Er worden
ook beelden uit de dansfilm getoond.
Wanneer? Zaterdag 16 maart, 10u30-12 u
Wie? 6-10 jaar
Prijs? Gratis toegang, maar inschrijven
noodzakelijk.

