Aanmelden en kaartjes:
www.bibliotheekhoorn.nl/kinderboekenweek2020

Workshop ‘Levende letters’
met de Blauwe Schuit

Ga terug in de tijd in de
bibliotheek!

Hoe maakten we vroeger afdrukken,
zonder printer? Maak bij deze workshop
een echte linosnede! Je krijgt uitleg over
het maken van de lino en het afdrukken
van het plaatje. Je maakt zelf een
ontwerp, je gutst dan met een mesje
de afbeelding in een stuk linoleum.
Daarna kan je hem zelf afdrukken op
een echte pers. Na afloop mag je het
linoleumplaatje dat je heb gemaakt en
het afdrukje mee naar huis nemen.
Voor kinderen vanaf 9 jaar.
(i.v.m. corona alleen toegang voor
kinderen, niet voor ouders)
Duur: 2 uur

Kom verhalen schrijven op échte
oude typemachines of speel gezellige
oudhollandse bordspelletjes. We zetten
mooie geschiedenisboeken voor je
klaar die je meteen kunt lenen en
lezen. Kom je ook?
Voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

Centrale Bibliotheek 		
zaterdag 10 oktober, 14.30 uur

MAAK HET
MEE IN DE
BIEB!
Dit jaar is het thema ‘En toen? Ga je
mee terug in de tijd? Doe mee met de
activiteiten van de Bibliotheek Hoorn.
Met:
• Leuke workshops
• Verteltheater door Wijnand Stomp
• Poppenvoorstelling ‘Held op sokken’
…en nog veel meer!

Elke dag tijdens openingstijden in
de drie bibliotheek vestigingen

Adressen bibliotheken:
Bibliotheek Kersenboogerd
Betje Wolfplein 216, Hoorn
Centrale Bibliotheek
Wisselstraat 8, Hoorn

Deze activiteiten zijn tot stand gekomen i.s.m.:

Bibliotheek Risdam
Huesmolen 60, Hoorn

www.bibliotheekhoorn.nl/kinderboekenweek2020
www.bibliotheekhoorn.nl/kinderboekenweek2019

Vrolijk verteltheater met
Anansiverhalen en liedjes
Anansi is een slimme, sluwe spin
met magische krachten. Tijdens de
slavernij, werd de kleine slimme
Anansi het symbool van stil verzet.
De tijdloze uitstraling van het
klassieke spinnenmannetje weet
verhalenverteller Wijnand Stomp op
originele wijze te mixen met eigentijdse
avonturen. Met humor, aanstekelijke
ondeugd en een tikkeltje wijsheid
weet hij jong en oud te boeien. Laat je
ontvoeren door de meester van de
Afro-Caribische vertellingen!
Voor kinderen vanaf 9 jaar.
(i.v.m. corona alleen toegang voor
kinderen, niet voor ouders)
Duur: 1 uur

Poppenvoorstelling naar het
boek ‘Held op sokken’

Kruip in de huid van een
prehistorisch mens

Workshop
Brieven maken

Alle ridders hebben een baard maar
Ridder Roderik heeft er geen. Dus
mag hij niet dezelfde dingen doen
als andere ridders zoals vechten met
draken. Maar Ridder Roderik heeft een
ander talent. Een leuke en verrassende
interactieve poppenvoorstelling!
Voor kinderen van 2 tot en met 6 jaar.
(max. één volwassene per kind)
Duur: 30 minuten

Ontdek de werelden van vroeger
met de Archeologische Dienst Hoorn.
Ontmoet een echte archeoloog en
luister naar haar verhalen over
de Bronstijd: een periode uit de
prehistorie, van meer dan 2.000 jaar
geleden. Vroeger moesten mensen alles
zelf maken of uitvinden. Werktuigen
werden gemaakt van botten, stenen
en gewei, en later van brons en ijzer.
We gaan zelf een potje kleien, zoals
mensen dat ook vroeger deden.
Voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar.
(max. één volwassene per kind)
Duur: 2 uur

Deze workshop is niet voor bangeriken!
Stel, je leeft in de middeleeuwen en je
moet een bericht versturen. Hoe doe
je dat? Met een brief geschreven met
een echte vogelveerpen! We gebruiken
een scherp mes, snijden zelf een pen,
gebruiken hete was voor de zegel en
schrijven met niet uitwasbare inkt.
Alles op eigen risico!
Voor kinderen vanaf 8 jaar.
(max. één volwassene per kind)
Duur: 1 uur

Gratis; vanwege beperkt aantal plekken
graag online aanmelden.
			
Bibliotheek Kersenboogerd 		
vrijdag 2 oktober, 15.00 uur
Bibliotheek Risdam 		
dinsdag 6 oktober, 10.00 uur
Centrale Bibliotheek 		
woensdag 7 oktober, 10.00 uur
donderdag 8 oktober, 15.00 uur

Gratis; vanwege beperkt aantal plekken
graag online aanmelden.

Gratis; vanwege beperkt aantal plekken
graag online aanmelden.

Centrale Bibliotheek 		
donderdag 1 oktober, 15.00 uur

Centrale Bibliotheek 		
maandag 5 oktober, 15.00 uur

Bibliotheek Kersenboogerd		
dinsdag 6 oktober, 15.00 uur

Bibliotheek Risdam
dinsdag 6 oktober, 15.00 uur

Bibliotheek Risdam		
donderdag 8 oktober, 15.00 uur

Prijs: € 2,50 per kind

Centrale Bibliotheek
zaterdag 3 oktober, 14.00 uur
Aanmelden en kaartjes:
www.bibliotheekhoorn.nl/kinderboekenweek2020

Aanmelden en kaartjes:
www.bibliotheekhoorn.nl/kinderboekenweek2020

