Naam:

GRIEZELPLEZIER IN DE BUURT (VERVOLG)

** k Voorstelling: Ik kom je opeten

4+

>WO 11 OKT | 14:30 | HOEK VAN HOLLAND

** k Voorstelling: Het Spookje

4+

>ZA 14 OKTOBER | 11:00 | OVERSCHIE

Niets is wat het lijkt in deze grappige
voorstelling over een enorm monster
die planeten eet. Voorstelling door
Martin Soeters naar het gelijknamige
prentenboek.

Thijs is bang in het donker, maar ontmoet een vriendelijk spookje. Samen
gaan ze op avontuur! Ga je mee? Naar
het sprookje Doornroosje.

k Het Grote Griezel Kinderboekenfestival 4+

>ZA 14 OKTOBER | 11:00 | SCHIEBROEK

>WO 11 OKT | 13:00–16:00 | IJSSELMONDE

Alle kleine spoken, heksen, tovenaars
en draken opgelet! Kom naar het kinderboekenfestival en doe mee met
theater-, voorlees-, dans-, zwaardspel- en tekenworkshops of kijk naar
griezelige filmpjes. Georganiseerd met
Stichting 3.

tel.nr:

k Schrijver Reggie Naus op bezoek

7+

Deze grote griezelfan en kenner van
vampiers, weerwolven, spoken en zelfs
zeemonsters is op bezoek. Vraag hem
alles over griezelen, koop zijn boek en
laat het direct signeren.

Info Griezelplezier
voor Griezelplezier
de buurt:
in dein
buurt
Alle activiteiten zijn gratis, maar je hebt wel kaarten nodig voor
*workshops en **voorstellingen. Haal ze in de bibliotheek of via
www.bibliotheek.rotterdam.nl.

Lidmaatschap gratis
Wist je dat lidmaatschap tot 18 jaar gratis is?
Dus schrijf je in en lees de allergriezeligste boeken voor niets!

Kinderboekenweek
4 – 15 oktober
Kleur in en knip uit… je eigen masker!

Lever het in tijdens het Kinderboekenweekfeest en maak kans op vier vrijkaartjes
voor de voorstelling ‘Het Griezelkabinet’ (20 oktober in het Bibliotheektheater).

www.bibliotheek.rotterdam.nl

Gruwelijk eng...

bibliotheektheater

wordt het dit jaar tijdens de Kinderboekenweek van
4 t/m 15 oktober. Met veel griezelige activiteiten en
natuurlijk het grote Kinderboekenweekfeest. Kom
langs als je durft! Alle activiteiten zijn gratis. Dubbel
griezelplezier, toch?!

** k Een echte zandtekenaar tovert de

beroemdste mopperkont van Nederland tot leven in de theatervoorstelling
De boze heks en Assepoester. 4+

k Arghh!, wat voel ik daar nou? AL
Steek je hand in de voelkisten en los het
raadsel op.

meer

k Doe het waterspel van Rotterdam
lekker Fit! AL

* k Maak prachtige tekeningen met

zand bij de workshop Zandtekenen.

5+

* k Hoe maak je muziek griezelig of

Kinderboekenweekfeest
>ZO 8 OKTOBER | 12:00–17:00 | CENTRALE BIBLIOTHEEK

Wij toveren de centrale bibliotheek om in een groot
griezelparadijs. Dus, trek je griezeloutfit aan en vier
het grote Kinderboekenweekfeest met ons mee!
opening
Een echt feest start natuurlijk met een
lied. Zing om 12:00 het Kinderboekenweeklied mee met het kinderkoor van
ZangExpress.

schrijvers en illustratoren
in actie
k Ingrid en Dieter Schubert lezen voor
uit hun beroemde prentenboeken en
maken een grote tekening. 4+
k Sanne te Loo geeft een griezelige
vlekken tekenworkshop en leest uit
haar boek Dit is voor jou. 4+
k Doe mee aan het verhalen-vertelspel
van Marco Kunst. Hij leest ook voor uit
zijn nieuwste boek De waterwaack van
Natterlande. 8+

k Tjibbe Veldkamp leest voor uit zijn
populairste boeken zoals Kom uit die
kraan!! en 22 Wezen. 4+
k Mies van Hout vertelt over haar
nieuwste boeken en tekent monsters.
Daarna mag jij! 4+
k Pieter Koolwijk laat je lachen met
taal. Doe je mee? 7+
k Proef een van de gerechten uit het
boek Koken voor de keizer en doe de quiz
met Marloes Morshuis. 8+
k Marc Janssen leest uit Dino’s bestaan
niet en leert je dinosauriërs tekenen. 4+

Griezelplezier in de buurt

k Doe mee aan een griezelige Smartbreak en rammel met je botten! AL

vrolijk? Je leert het bij de workshop
Griezelmuziek maken. 5+

* k Toneelspelen eng? Dan is de work-

shop Theater, Gruwelijk Eng van Hofplein Rotterdam dubbel spannend. 6+

* k Teken in het donker met gekleurd licht
en voilà: een Light Art Monsterfoto!

4+

k Knutsel je eigen engerd bij Scrap!
k Een groot litteken, vers wondje of
monster? Laat je griezelig schminken.

k Kinderboekenfeestje
AL

AL

k Maak de spannende kunstinstallatie
van Villa Zebra nog griezeliger! 7+
k Koop de engste boeken en laat ze
signeren bij de Boekenmarkt van De
Kleine Kapitein en Boekhandel v/h Van
Gennep. AL

k Ontgriezel een enge film. Maak je
eigen soundeffects onder een
griezelfilm. 6+
k Mijn huis spookt! Maak een foto van
je eigen minispookhuis met jou erin! 4+
Liever een filmpje? Zet een VR-bril op en
beland in jouw Virtual Reality Spookhuis. 8+
k Escaperoom. Welke groep weet in het
donker het snelst de code te kraken? 6+

EngeKinderboekenweekfeest
info voor het Kinderboekenweekfeest
Alle activiteiten zijn gratis, maar voor sommige heb je kaarten nodig:
* workshops: haal ze een uur voor aanvang van de workshop.
** voorstelling: haal ze online via www.bibliotheek.rotterdam.nl of in
de bibliotheek.

4–15 OKTOBER | DIVERSE VESTIGINGEN

** k Voorleesvoorstelling: Griezelen met

4+

de sprookjeskoningin

>WO 4 OKT | 14:00 | FEIJENOORD

Kom zingen, knutselen, voorlezen en
griezelen! Georganiseerd met het
Albeda College.

** k Voorstelling: Bart gaat griezelen

2+

>WO 4 OKT | 14:00 | FEIJENOORD
>ZA 7 OKTOBER | 12:00 | ROZENBURG

Bart wil graag een keertje griezelen,
maar hoe moet dat? Kom naar deze
vrolijke voorstelling en maak heksensoep.

** k Voorstelling: WC Monster

5+

>WO 4 OKT | 14:30 | DELFSHAVEN

Alle klanten van toiletjuffrouw Elène
verdwijnen in de WC. Zij gaat op
onderzoek uit. Help jij mee? Loop na
de voorstelling rond in een spookhuis,
laat je schminken of knutsel mee.

* k Tekenworkshop Juliette de Wit

7+

>WO 4 OKT | 14:30 | LOMBARDIJEN

Illustratrice Juliette de Wit, bekend
van de tekeningen van Spekkie en
Sproet en bijna 300 andere boeken,
leert je tekenen.

* k Tekenworkshop Helen van Vliet

7+

>WO 4 OKT | 14:30 | NESSELANDE

Helen van Vliet, bekend van de
tekeningen uit De vampier van niks,
geeft je tekenles.

4+

>WO 4 OKT | 14:30 | OMMOORD

Loet heeft een nieuw boek gevonden.
Van mama mag zij het niet lezen. Het
is te griezelig. Ze kijkt er toch in, maar
alle letters en plaatjes zijn weg. Waar
zijn ze? Voorstelling naar het boek
De Sprookjeskoningin.

* k Filmworkshop: Griezelen in je eigen
spookhuis

7+

>WO 4 OKT | 14:30 | IJSSELMONDE
>WO 11 OKTOBER | 14:30 | OMMOORD

Rondlopen in een spookhuis of
spookboek zonder daar echt te zijn.
Speel mee in je eigen griezelfilm en
kijk het later terug.

** k Voorstelling: Spook onder je bed

4+

>DO 5 OKT | 10:00 | CHARLOIS
>WO 11 OKT | 14:30 | HOOGVLIET

Joris vindt Flook de Spook onder zijn
bed. Flook is bang voor de grimmige
Spokenjager. Gaat Joris hem redden?

** k Voorstelling: De G van Griezelen

6+

>VR 6 OKT | 10:00 | OMMOORD
>VR 6 OKT | 14:00 | IJSSELMONDE

Door houdt van griezelboeken, maar
op school moet ze opletten. Haar juf
is alle griezelende kinderen zat en
verbiedt het lezen van griezelboeken.
Zal Door het laatste hoofdstuk ooit
uitlezen…?

