ZATERDAG
12/03/16
14.00 - 17.00 UUR

PRESENTEERT

Feest van de Jeugdboekenweek

Persbericht
voor gezinnen met leuke kinderen tussen 4 en 12 jaar

PERSBERICHT
Leuven, vrijdag 29 januari 2016

INKTVIS
EEN GEZELLIG JEUGDBOEKENFESTIVAL IN DE BIB LEUVEN
Van zaterdag 5 tot en met zondag 20 maart is heel Vlaanderen in de ban van de
jeugdboekenweek. Een ideale gelegenheid voor een flinke portie Inktvis, dachten ze
in de Bib Leuven.
“De jeugdboekenweek is het grootste kinderboekenfestival van Vlaanderen. Veertien dagen lang zetten
scholen, bibliotheken, boekhandels en cultuurcentra de
mooiste boeken in de kijker. Jaarlijks heeft de jeugdboekenweek een ander thema. Dit jaar is dat Weg van de
stad. De Bib Leuven pakt daarom op zaterdag 12 maart
uit met de zesde editie van Inktvis, een gezellig boekenfestival op het ritme van 4 tot 12-jarigen en hun ouders.
Samen gaan ze op zoek naar de ideale stad, meteen een
stevige knipoog naar het grote stadsfestival Utopia dat
in september in Leuven start”, vertelt schepen van cultuur Denise Vandevoort.
JEUGDBOEKENVERKOOP
Voor het sympathieke programma slaat de Bib Leuven de handen in elkaar met Artforum en JC Vleugel F. Samen presenteren ze enkele pareltjes waar ieder kind van kan
genieten. Bovendien is bijna alles gratis.
Op het programma staan drie voorstellingen: in Garage Gust tref je de garage van je
dromen, alles gebeurt er met de glimlach. Illustratrice Rosemarie De Vos verrast jou én
zichzelf met een levensgrote tekening die ontstaat terwijl Rosemarie vertelt. Ook Siska
Goeminne en Toon Van den Brempt zijn weer van de partij. Siska leest voor terwijl Toon
de mooiste klanken uit zijn cello tovert.
Verder kan je de hele dag door vanalles beleven in een reeks workshops. Je kan spelen
met geluid, gaat aan de slag met beestjes of tovert een hele stad uit je mouw. En ’s avonds
kan je moe maar tevreden én gewapend met een hele stapel boeken naar huis, want
last but not least houdt de bib ook weer de jaarlijkse reuzegrote jeugdboekenverkoop.
Boeken wisselen van eigenaar voor slechts 1 euro. Een aanrader!
CONTACT
Denise Vandevoort, schepen van cultuur, denise.vandevoort@leuven.be – 0474 308 265
An Steppe, deskundige jeugd, an.steppe@leuven.be – 016 300 874

leuven.bibliotheek.be
Inktvis is een project van De Bib Leuven in samenwerking met Artforum
en Jeugdcentrum Vleugel F.

PROGRAMMA
GARAGE GUST LEO TIMMERS
Gust is een vrolijke garagist en doe-het-zelver. Geen klus is te moeilijk voor
hem.
Dankzij een grote stapel oude spullen lost Gust alle problemen van zijn
klanten met de glimlach op. Zo heeft Gina de giraf geen last meer van
tocht, en zit Rico de neushoorn veel beter op zijn scooter! Na deze prettige
vertelling van Leo gaan we samen aan het teken-doe-het-zelven!

za 12 maart, 14.30-15.15 uur + 16.00-16.45 uur, in de kinderbib
voor kinderen van 4 tot 6 jaar en hun (groot)ouders - max. 30 dEELnEMERs
gratis - in samenwerking met artforum

UIT DE DOEKEN

ROSEMARIE DE VOS

Rosemarie brengt een stukje van haar atelier mee naar de bib. Aan de
hand van enkele originele illustraties vertelt ze hoe een prentenboek
tot stand komt.
Ze leest enkele prikkelende fragmenten uit haar verhalen voor en op
jullie aanwijzingen maakt zij een levensgrote knotsgekke tekening.
Natuurlijk mogen jullie ook zelf even aan de slag. Laat je fantasie de
vrije loop!

za 12 maart, 14.30-15.30 uur, IN DE 12+ hoeK
vanaf 7 jaar en hun (groot)ouders, max. 30 kinderen
GRATIS

IK ZIE JOU, ZIE JIJ MIJ?

SISKA GOEMINNE & TOON VAN DEN BREMPT
Soms sta je stil op een plein in de stad en dan zie je plots alles. De
man die in een raam stiekem naar zichzelf kijkt. De vrouw die achter
een gordijn staat te gluren. Een grote stoet, met mensen en beren
en leeuwen. Een jongen die in een boom woont en er plots uit valt!
Al die mensen op het plein … Waar dromen ze van, wat zijn ze van
plan? Schrijfster Siska Goeminne vertelt, Toon Van den Brempt speelt
op cello en de illustraties zijn van Alain Verster.

za 12 maart, 16.00-16.40 uur, in Tweebronnen/Auditorium
voor iedereen vanaf 7 jaar en ouders - max. 90 toeschouwers
€ 6 - in samenwerking met artforum

DOORLOPEND OP ZATERDAG 12 MAART

GERUISHUIS

PROJECT INSECT

Heb je zin om iets alledaags mee te maken
op een heel andere manier? Leg dan je oor
te luisteren en ontdek twee verschillende
werelden. Zet je rustig neer, sluit je ogen,
spits je oren en laat je meenemen door de
wonderlijke geluiden van het bruisende leven
in deze werelden.

Prachtige kleuren, doorschijnende vleugels,
geribbelde huid, zacht, ruw, griezelig of mooi:
insecten zijn net kunstwerkjes op zichzelf.
Project Insect is een grote bijenkast met
kunstwerken van 14 kunstenaars. Na je bezoek
kan je zelf aan de slag en maak je een eigen
wereld vol kriebelpootjes en fladderdingen.

voor alle leeftijden, op het terras van de kinderbib, gratis - in samenwerking met artforum

voor alle leeftijden, in de Young Adultshoek
in samenwerking met artforum

MIJN STAD, EEN UTOPIA
IN DE MAAK!

MEGA SUPERDELUXE
KINDERBOEKENVERKOOP

Met een plattegrond van Leuven in de hand,
bouw je je eigen ideale fantasiestad. Huizen,
speeltuinen, de bibliotheek (natuurlijk!), en
alles waar je zelf nog aan denkt!

Op zoek naar een koopje? Voor één euro per
boek kan je bij ons een slag slaan! Misschien
zit jouw lievelingsboek er wel tussen!

ADRIAAN SWERTS

voor alle leeftijden, in de inkomhal ,
in Tweebronnen - in samenwerking met jc vleugel f

ZOË BAKER

10.00-17.00 uur, in de foyer op de bovenverdieping
€ 1 per boek

praktisch
Alle activiteiten vinden plaats in Tweebronnen, het huis waar je ook de Bib Leuven en haar
Kinderbib vindt. Ingang via Diestsestraat 49.
Kom je met de fiets? Rij dan binnen langs Rijschoolstraat 4 en parkeer je fiets op onze
binnenkoer!

info & tickets: LEUVEN.BIBLIOTHEEK.BE

