
Is je kindje nog geen lid van  
de Bibliotheek? Kom dan langs bij de 
BoekStartkraam en krijg een gratis 

abonnement en een koffertje met twee leuke 
babyboekjes cadeau. Omdat BoekStart  

10 jaar bestaat maken nieuwe leden kans op  
de gouden wikkel en een leuk cadeaupakket!

Word  
gratis lid  
0-2 jaar

 

bibliotheekutrecht.nl/babyboekenfestival

Workshop 

Mina Muziektheather
Aanvang 10.00, 10.45 en 11.30 uur 

Tijdens dit interactieve muziek
concert wordt je baby of dreumes 
muzikaal geprikkeld en kunnen jullie 
samen luisteren naar het boekje 
 Beestje, waar ben je.  

Baby’s horen al vanaf jonge  leeftijd 
het verschil tussen spraak en 
 muziek. Over het algemeen  hebben 
zij een voorkeur voor rustige  
muziek zoals kinder liedjes, 
 klassieke muziek en smooth 
jazz. Klassieke muziek heeft een 
 kalmerende werking op baby’s.  
Er wordt vermoed dat dit te maken 
heeft met het ritme dat lijkt op het 
ritme van jouw hartslag. 

Workshop 

Muzikale  verhaaltjes 
met Helga Huisjes
Aanvang 10.15, 10.45 uur en 11.15 uur 
Sta je met je kindje wel 
eens stil bij alle geluiden  
waardoor jullie omgeven 
worden? In het  boekje 
Piep Piep met Fiep  
 komen er heel wat 
 voorbij; een fanfare,  
boerderijdieren,  vogels,  
voorwerpen, weers omstandigheden  
en vervoers middelen om tot slot te 
eindigen met een kusje. 
Tijdens de workshop van muziek
docent Helga Huisjes ga je samen 
met je kindje het boekje beleven met 
instrumenten, liedjes, versjes en 
bewegingen. Uiteraard mag je het 
liedjesblad mee naar huis nemen.

Reserveer je kaarten op bibliotheekutrecht.nl/babyboekenfestival

Zondag  
24 juni van  

10.00 - 12.00 uur
in de Centrale 

Bibliotheek

Kom met  
je baby of 
dreumes!

Over BoekStart
Met je baby op schoot een 
verhaaltje lezen en plaatjes kijken 
is leuk om te doen. Uit onderzoek 
blijkt dat kinderen die als baby zijn 
voorgelezen, later beter scoren 
op taal. Vanuit deze gedachte 
is BoekStart ontstaan: een 
programma voor kinderen van  
0 tot 4 jaar en hun ouders. 
Inmiddels bestaat het 10 jaar!

De Bibliotheek Utrecht heeft 
babyhoeken in alle vestigingen 
(behalve Vleuten dorp). In deze 
BoekStarthoeken is een collectie 
speciaal voor baby’s vanaf  
3 maanden. De collectie bestaat 
uit stoffen boekjes, hard 
kartonnen boekjes en vrolijke 
cd’s. De boekjes zitten in plastic 
enveloppen en worden gewassen 
na elke uitlening. 

Cadeautjes
Bij een festival horen foto’s en 
 lekkere dingen.
•  Ga samen met je 

kindje op de foto 
op de 1e etage  een 
mooi aandenken aan 
jullie eerste festival samen.

•  Haal een kleinigheidje op bij de 
BoekStartkraam. 

•  Haal iets lekkers op voor je  
dreumes en voor jezelf op de  
1e etage.

En verder kun je 
 tijdens het festival:
• Boekjes lenen!
•  Snuffelen bij de Utrechtse 

 Kinderboekwinkel. 
• Naar het oudercafé op de 1e etage.

Workshop 

Kindertheater Spring
Aanvang 10.15, 11.00 en 11.30 uur
In deze theaterworkshop 
 gebaseerd op het schuifboekje  

De boerderij ga je samen met 
je kindje zingen,  voelen, kijken, 
 ruiken en bewegen! Ervaringen 
doe je op met al je zin tuigen. Daar
om is het voor de allerkleinsten al 
belangrijk om ze allemaal te ge
bruiken als ze  spelen. 

Babyboeken 
festival

Vind jij  
de gouden  

wikkel?



Tijd/ 
Locatie

1e etage 
Het plein 

3e etage 
Collegezaal

3e etage 
Serrekamer

3e etage 
De Uithoek

10.00 Draag en Dans Mina  
Muziektheater

10.15 Muzikale 
 verhaaltjes 
Helga Huisjes

Kindertheater
Spring

10.30 Draag en Dans

10.45 Mina  
Muziektheater

Muzikale 
 verhaaltjes 
Helga Huisjes

11.00 Draag en Dans Kindertheater 
Spring

11.15 Muzikale 
 verhaaltjes 
Helga Huisjes

11.30 Draag en Dans Mina  
Muziektheater

Kindertheater
Spring

11.45

Doorlopend   1e etage Krantenhoek  Kris Kras  Atelier

Doorlopend   1e etage  BoekStartkraam

Doorlopend   1e etage  Kinderboek winkel

Doorlopend   1e etage Krantenhoek  Lekkers

Doorlopend   1e etage De Uithoek  Op de foto!

Babyboekenfestival 

Kom met je kleintje naar dit vrolijke  
festival waar de vijf leukste babyboekjes 
van dit moment centraal staan!  
We gaan al die mooie verhalen lezen.  
En we gaan ontdekken, voelen, ruiken, 
dansen en bewegen. 

Uit alle babyboekjes die de afgelopen twee jaar zijn 
verschenen koos BoekStart deze top vijf. Ze keken 
hierbij naar boekjes die mooi zijn qua kleuren en 
materiaal en zich lenen voor interactiviteit.

Zondag 24 juni van 10.00  12.00 uur
Reserveer je kaarten op  
bibliotheekutrecht.nl/babyboekenfestival
€5 leden • €7,50 nietleden

Workshops hebben een beperkte capaciteit, dus kom op tijd. 

Workshop 

Draag en Dans 
Aanvang 10.00, 10.30, 11.00 en 11.30 uur

Kom dansen met je baby in een 
draagdoek of draagzak op verschil
lende ritmes! De  dansbewegingen 
zijn  gebaseerd op de cirkels en 
strepen uit het Hallo Baby  
Contrastboekje.
Een ouder die danst geeft spier
spanning en ontspanning door aan 
de gedragen baby, dit is  goed voor 
de kracht ontwikkeling van je kind. 
Ook worden baby’s rustig van de 
muziek en de dansbewegingen. 
Heb je zelf een draagdoek? Neem 
‘m dan mee. Er zijn ook leen doeken 

en draagconsulentes 
aanwezig om je te  helpen 
met knopen en/of 
 bevestigen.

Kris Kras Atelier
Doorlopend van 10.00 tot 12.00 uur
Kom knisperen, kom voelen, kom 
graaien, kom woelen. Net als in 
het boekje de Dierentuin gaat het 
in het Kris Kras  Atelier om ontdek
ken en sporen  maken! Je baby of 
 dreumes kan op  ontdekkingstocht.


