3-14 oktober 2018

Het vrolijke vrienden kinderboekenfes
tival 4+**

Optreden Jeroen Schipper

>>WO 3 OKT | 13:00 - 16:00 | IJSSELMONDE

Klappen, stampen, dansen, lachen en dromen. Stil zitten is geen optie! Ga samen
met Jeroen Schipper mee op een muzikaal
avontuur over de hele wereld.

Ook dit jaar organiseren vestiging IJsselmonde en Stichting 3 een gezellig kinderboekenfestival. Met diverse theater-,
voorlees-, zwaardspel-, dans- en tekenworkshops en prachtige korte films.

5+**

>>WO 3 OKT | 14:30 | LOMBARDIJEN | 45 MIN.

Poppentheater Cabaret door Jacobus
Wieman 5+**

Familievoorstelling: Buurman,
Buurvrouw door Koeterwaals 4+**

>>WO 3 OKT | 14:30 | NESSELANDE/DE KRISTAL | 45 MIN.

>>WO 3 OKTOBER | 14:00 | DELFSHAVEN |
45 MIN.

Handje de handschoen, Bout Big en Klier
de gier. Ze spelen allemaal hun eigen(zinnige) rol in deze cabareteske voorstelling.
En jij mag meehelpen!

Buurman en buurvrouw doen alles anders. Wat moeten ze tegen elkaar zeggen?
Wie zegt als eerste gedag? Kom kijken
naar deze muzikale voorstelling. Met een
bijzonder decor gemaakt van karton.
Familievoorstelling: Bart maakt vrienden
door Kindertheater Kijk Haar Nou 3+**
>>WO 3 OKT | 14:00 | FEIJENOORD | 45 MIN.
>>WO 3 OKT | 10:00 | SLINGE | 45 MIN.

Vriendschap is belangrijk, maar wat is
dat nou precies? En hoe maak je nieuwe
vrienden? Bart en Poppelien laten het
zien.
Workshop: Draw it together!

6+

>>WO 3 OKT | 14:30 | OMMOORD
>>WO 10 OKT | 14:30 | IJSSELMONDE

Werk met je vrienden aan een levensgroot
kunstwerk. Met één regel: raak de potloden, kwasten en stiften niet met je handen aan! Maak dus een eigen tekenrobot
of verftool.

Familievoorstelling: Duizendpoot is
moe door Jong Belegen 4+**

Familievoorstelling: Allemaal Poppen
kast door Jacobus Wieman 4+**

Familievoorstelling: Circus Tique door
Theater Tique 2+**

>>WO 10 OKT | 14:30 | HOEK VAN HOLLAND |
45 MIN.

>>DO 11 OKT | 15:45 | SCHIEBROEK | 45 MIN.

Een poppenkastvoorstelling over de
bijzondere vriendschap tussen Eric en
Joris de Draak. Poesie is er ook! Jij toch
ook?
Jeugdvoorstelling: De kunst van het
Lezen (met vrienden!) door Paul van
Loon & Andere Snuiters 6+**

Familievoorstelling: Stoere broer door
Onder het Buro 3+**

>>WO 10 OKT | 14:30 | OMMOORD | 60 MIN.

Zusje Tess is ontzettend stoer. Ze durft
alles! Grote broer Tommie schrikt juist
van alles en iedereen. Dat vindt Tess
raar. Kom kijken naar deze grappige
mimevoorstelling.

Kom griezelen bij deze voorstelling vol
liedjes, verhalen, popmuziek, rock and
roll en vrolijke griezelavonturen, oftewel: GRUMOR! Laat je boek signeren
door Paul van Loon en leer de Kunst van
het Lezen.

>>WO 3 OKT | 14:30 | HUIS VAN DE WIJK DE
NIEUWE BRANDING*** | 60 MIN.
>>DI 9 OKT | 10:30 | SLINGE** | 60 MIN.

De buren Duizendpoot en Krekel zijn
verschillend en praten nooit met elkaar.
Maar dan is er opeens een zoekgeraakte
brief die hun leven verandert. Naar het
gelijknamige prentenboek.
Familievoorstelling: De Verdwenen Stem
door Kindertheater Kijk Haar Nou 4+**
>>DO 4 OKT | 10:00 | CHARLOIS | 60 MIN.
>>WO 10 OKT | 14:30 | HOOGVLIET | 60 MIN.
>>ZA 13 OKT | 11:00 | ROZENBURG | 60 MIN.

Operazangeres Olivia is voor een belangrijk concert in de stad. Haar stem wordt
gestolen door de Stemmenrover. Zal ze
ooit nog zingen?
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Het blauwe elastische mannetje Tique
wil graag het circus in. Zijn vrienden
helpen hem, maar niet alles wat Tique
wil, lukt. Uiteindelijk wordt hij toch een
echte circusartiest! Maar hoe?

>>ZA 13 OKT | 10:30 | OVERSCHIE | 35 MIN.

Scan het totaal
programma van de
Kinderboekenweek
via een QR-code app.

Programmawijzigingen voorbehouden

M e er
Kinderboekenweekplezier

Jeugdactiviteiten

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

Na de Kinderboekenweek is er nog
genoeg te doen in de bibliotheken.
Schuif aan bij de voorleeshalfuur
tjes, theatervoorstellingen, work
shops, Boekstartbijeenkomsten
‘Slimme Baby’s’ en meer… Kijk op
onze website voor meer info.

i Alle activiteiten zijn gratis, maar je hebt wel kaarten nodig voor de

activiteiten met **. Haal ze in de bibliotheek of bestel ze via de website.
*** Deze tickets zijn alleen verkrijgbaar bij Huis van de Wijk De Nieuwe Branding.

Kinderboekenweek
3 – 14 oktober 2018
www.bibliotheek.rotterdam.nl

Kom erbij!
De Kinderboekenweek, 3 t/m 14 oktober, draait dit jaar
om vriendschap. Rond dit thema zijn er veel gezellige
activiteiten in de bibliotheken en natuurlijk het grote
Kinderboekenweekfeest in de Centrale Bibliotheek. Alle
activiteiten zijn gratis. Kom langs en neem je vrienden
mee. Dubbel plezier, toch?!

Kinderboekenweekfeest

Programma
Opening
>>Zing om 12:00 het Kinderboekenweeklied mee met het kinderkoor van ZangExpress.
>>Ontmoet de schrijvers en illustratoren en luister naar het speciale kinder-stadsgedicht
van Stadsdichter Derek Otte. AL

Schrijvers en illustratoren op bezoek
>>Jill (bekend van Zapp en YouTube)
komt signeren en je kunt met haar op
de foto! AL
>>Jaap Robben leest voor uit Suzie Ruzie
en Benjamin Leroy tekent daarbij op zijn
speciale tekentafel. 4+
>>Ted van Lieshout en Philip Hopman lezen
voor en tekenen Boer Boris en de Olifant,
hun nieuwste boek! 4+
>>Marjet Huiberts leest voor uit Aadje
Piraatje en Ridder Florian. 4+

Jeugdtheater: Ridder Florian

>>Doe mee aan de tekenworkshop van
Henriette Boerendans en laat een
babyvogel uit een ei komen. 4+*
>>Marc ter Horst geeft een interactief kidscollege met proefjes over klimaatverandering. Dit past helemaal bij zijn nieuwste boek Palmen op de Noordpool. 7+
>>Stand-up bioloog Geert Jan Roebers
vertelt over vriendschappen tussen
dieren, uit zijn boek De Grondel en de
Garnaal. 8+

4+**

Kom in het Bibliotheektheater kijken naar deze grappige voorstelling over bang zijn
voor van alles en toch de moed hebben om te proberen. Naar de gelijknamige prentenboeken van Marjet Huiberts en Philip Hopman.

>ZO 7 OKT | 12:00–17:00 | CENTRALE BIBLIOTHEEK 4–12 JAAR

Op 7 oktober vieren wij het grote Kinderboekenweekfeest
in de Centrale Bibliotheek. De bibliotheek wordt
omgetoverd tot een groot feestterrein vol activiteiten
die je met je vrienden kunt doen.
i

Extra informatie 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 via www.bibliotheek.rotterdam.nl of in de bibliotheek.

‘Vrienden delen alles’, schreef Erasmus
ooit. Ben je het daarmee eens? Doe de
Erasmus Experience, chat met Erasmus,
ontdek je mening en ontvang een vriendschapsbandje! (op=op) 8+
Maak een foto in de Erasmus Photobooth
en stuur ‘m naar je vriend(in)! AL

Houd je van
denken, tekenen
en schrijven? Doe
dan mee aan de
workshop Vriendenboekjes maken.
Welke vragen wil jij aan je vrienden
stellen? En wat wil je zelf graag vertellen
aan je vriend(in)? 8+*

Grijze Jager Special

8+

Ben jij fan van de boeken over de Grijze Jager? Ga dan op avontuur.
Kom boogschieten of touwtrekken, doe mee aan de estafette, speel
het bordspel of doe de quiz. Je kunt mooie prijzen winnen! Bij iedere
activiteit krijg je een kraal voor je armband. Vragen? Stel ze aan de fanclub.

En verder
>>Programmeer en versier je eigen
tekenrobot en maak een grote tekening in de nieuwe Maakplaats010. 8+*
>>Escaperoom Welke groep weet in het
donker het snelst de code te kraken? 6+
>>Workshop toneelspelen door Hofplein
Rotterdam: samen spelen is leuker! 6+*
>>Workshop Kinderstreken door het
Hellendaal Instituut. Probeer muziek
instrumenten uit en maak samen
muziek. 5+*
>>Workshop Beatbox. Neem geluidjes op
met een loop-pedaal. 4+/7+/10+*
>>Optreden Intermezzo ensemble AL

>>Op de foto met Dikkie Dik en
Gonnie! AL
>>Snailmail. Stuur een kaart naar
je vrienden of hang hem op de
vriendenmuur. AL
>>Doe het waterspel van Rotterdam
Lekker Fit! AL
>>Knutsel iets voor een vriend(in) bij
Scrap! AL
>>Laat je schminken en verander in je
dierenvriendje. AL
>>Luister samen naar muziek in de
duo-luisterstoel van het Rotterdams
Philharmonisch Orkest. AL

In het zonnetje: Unicef

Boekenmarkt

Unicef komt op voor de rechten
van kinderen over de hele wereld.
Jij toch ook? Doe mee aan de
Kinderrechtenbingo of de
speciale verrassingsactiviteit,
want iedereen hoort erbij!

Koop de mooiste 
boeken over vriendschap
en laat ze s igneren bij de
Boekenmarkt van
De Kleine Kapitein en
Boekhandel v/h Van Gennep.

Samenwerkingspartners | mede mogelijk gemaakt door:

AL

