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Zondag 16 oktober 2016 40
De liefste prentenboeken
met de mooiste tekeningen
voor de allerjongsten

ste

feestelijke
editie

ZUID57 Den Haag

Met onwijs veel nieuwe
grappige, spannende en
informatieve boeken
voor basisscholieren

11.00 tot 17.00 uur oor altijd jong!
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www.kinderboekenmarkt.nl

Ontwerp: Vi-taal, Den Haag

Opa
’s e

Toegang gratis

z

en

r
oo

pe
s
n

al
cia

t r om m
ek j e s

a’s

le

Ontdek de coolste
YA boeken voor
jong volwassenen

Kinderboekenmarkt 2016
toegang gratis

Jarig op Zuid57
De Kinderboekenmarkt viert haar
40ste verjaardag. Kom je op ons
grandioze boekenfeest op Zuid57?
Als je álles wilt meemaken, doe
dan mee aan de grote speurtocht
Van A tot Z.

ZUID57 Den Haag
zondag 16 oktober

Young Adult en 12+
Ontmoet de tofste YA auteurs zoals
Anna van Praag of Marco Kunst en
maak een selfie! Je kunt meedoen
aan de workshop Soul’s Face of
originele hapjes proeven bij foodie
teen Alessandra Peeters.

Taalpaviljoenen
Schrijvers vertellen
Kom luisteren naar de schrijvers in
de Filmzaal. Zij vertellen over het
verhaal achter hun boek! Over zichzelf en hun inspiratie.

Zie welke boeken kinderen in
andere landen lezen. Je kunt kletsen
met onze buitenlandse gasten zoals
John Dougherty, Marta Altés en
César Fernández Arias tijdens hun
optredens en workshops in het
Engels, Spaans en Nederlands.

Snuffel tussen de vele spannende,
grappige, historische of informatieve boeken en scoor een handtekening van Marcel van Driel, Ilse Bos,
Lydia Rood, Suzanne Wouda, Pieter
Feller, Hermine Landvreugd, Rein
Peters, Victor Kammeijer, Gerard
Sonnemans, Geronimo Stilton,
Thea Dubelaar en nog vele anderen!
Leerlingen van Haagse en Internationale basisscholen lazen kinderboeken en schilderden hier
uitzonderlijk grote schilderijen bij.

‘Voor altijd jong’
Peuters en kleuters
Prentenboeken, voorleesboeken,
boeken voor beginnende lezertjes: je
vindt ze bij Li Lefébure, Jenny
Bakker, Betty Sluyzer, de Smitties,
Marie-Louise & Mark Sekrève. Kijk
ook bij de boeken met Vlaggen &
Wimpels. Marjoleine de Vos zie je
‘live’ aan het werk!

Strips
Stripfan? Voor jou signeren Gerard
Leever (Eppo) en René Bergmans
(SfinX in Tina). Strip2000 neemt
ladingen strips mee voor verschillende leeftijden!

Tover je zelf om in een oma of een
opa en en knutsel er een brilletje of
snor bij. De medewerkers van Kinderopvang 2Samen kunnen ook een
prinses of krokodil van je maken!

Het hele programma vind je op

www.kinderboekenmarkt.nl
De Kinderboekenmarkt wordt mogelijk gemaakt door de bijdragen van de volgende organisaties:
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Zuidlarenstraat 57
Den Haag
bij Theater Dakota

KINDEROPVANG

Bekend van TV!
Ken je Jill van haar programma bij
AVROTROS? Je kan haar gewoon je
vragen stellen, want ze is te gast!
Of ben je een paardenfan?
Britt Dekker en Esra de Ruiter, de
meiden van PaardenpraatTV, vertellen je álles over hun boek ‘Paardenpraat’.

Voor altijd jong!
Schminken

I

ZUID57

Motto Kinderboekenweek:

Jeugdboeken

K

Locatie:

Neem je opa of oma mee voor het
speciale Opa & Oma programma
‘De Koekjestrommel’. Ga samen
terug in de tijd bij het Herinneringsmuseum en de Schrijvers van de
Ronde Tafel en maak samen een
schilderij bij De Kunstschool of
knutsel met taal bij Claertje Frieken.
Orkest Morgenstond speelt evergreen
kinderliedjes. Zing mee!

