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LAB (7+)

Maak kennis met de verschillende activiteiten van het Laboratorium, zoals Dash&Dot, Doodle 3D, 3D pen, Bee-bot en Quiver kleurplaat.

Workshop stokpaardjes maken (jeugd)

Kom samen met theatervormgever Kim van der Zijde je eigen stokpaardje maken.

Schminken voor kinderen (jeugd)

Een tijger, hondje of vlinder? Kom langs en vertel hoe jij geschminkt wilt worden.

Boekendokter (jeugd)

Kom voor ál je leesvragen naar de Boekendokter.

Boekenapotheek (volw)

Het beste boekenrecept voor elke kwaal. Zonder bijwerkingen...

Rondleidingen (AL)

Rondleidingen door de Bibliotheek Leidsche Rijn Centrum.

Officiële opening (AL)

Openingsact van de Vrijstaat, officiële opening door wethouder Anke Klein en onthulling van het kunstwerk in de centrale hal.

Zing Nederlands Met Me (AL)

Een extra feestelijke editie van ‘Zing Nederlands Met Me’ met Utrechtse liedjes en zangdocente Jolieke Sorber.

Za 18 mei
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Muzikale verhaaltjes (0-3)

Helga Huisjes leest voor en zingt samen met jou en je kind bijpassende liedjes. Hier word je blij van!

Het Wijkbureau leest voor (3+)

Laat je voorlezen door de mensen van het Wijksbureau.

Ga op de foto met de wereldberoemde nijntje! (jeugd)
Why I Love This Book (AL)

Het team van Why I Love This book maakt samen met jou een filmpje van 1 minuut over jouw lievelingsboek.

Boekendokter (jeugd)

Stel ál je leesvragen aan de Boekendokter.

Boekenapotheek (volw)

Het beste boekenrecept voor elke kwaal. Zonder bijwerkingen...

Rondleidingen (AL)

Rondleidingen door de Bibliotheek Leidsche Rijn Centrum.

Verhaalatelier (3+)

Kom luisteren naar het prentenboek ‘Handje’ én een uitschuifhand knutselen.

Schrijfworkshop van de Man met de Pen (8+)

Ga aan de slag met een ‘6 woord verhaal’. En maak samen met kunstenaar Bianca Plak een mooie herinnering.

Workshop Dichten doe je zo (7+)

Leer dichten en versier je werk! Elk half uur start een nieuwe groep.

Het Wijkbureau, Vraag maar raak (AL)

Stel je vragen over Leidsche Rijn aan een politieagent, jongerenwerker, of werknemer van het Wijkbureau.

Schrijfworkshop feest! (volw)

De nieuwe bieb is open en dus draait de Schrijfworkshop van Tools voor Taal om ‘feest’! Kom je schrijven over slingers, taart en foute outfits?

LAB (7+)

Maak kennis met de verschillende activiteiten van het Laboratorium, zoals Dash&Dot, Doodle 3D, 3D pen, Bee-bot en Quiver kleurplaat.

Muziek met De Vuilnismannen (AL)

De reizende Vuilnismannen ‘Trommelen op Rommel’, Muziek maken met gedumpte emmers, tonnen, borstels, of pannen. Doe je mee?

Zo 19 mei
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Theatervoorstelling Tik Tak met ontbijt (1,5+)

Een peutervoorstelling over een pop die niet gaat slapen en mama die daar getikt van wordt. Mét ontbijtje.

Boekendokter (jeugd)

Stel ál je leesvragen aan de Boekendokter.

Boekenapotheek (volw)

Het beste boekenrecept voor elke kwaal. Zonder bijwerkingen...

Rondleidingen (AL)

Rondleidingen door de Bibliotheek Leidsche Rijn Centrum.

Kidscollege: hoe word je een filmster? (7+)

Kindercasting director en spelcoach Zoeteke Lugthart leert hoe je een scène op papier in beeld brengt. Zo word je een echte filmster.

Verhaalatelier (3+)

Kom luisteren naar het prentenboek ‘Handje’ én een uitschuifhand knutselen.

Workshop Dichten doe je zo (7+)

Leer dichten en versier je werk! Elk half uur start een nieuwe groep.

Oudercollege: Samen blijven lezen (volw)

Wat doe je als je kinderen zelf kunnen lezen/boeken stom vinden/liever gamen dan lezen? Kinderboekenrecensent Jaap Friso weet raad.

Het Wijkbureau leest voor (3+)

Laat je voorlezen door de mensen van het Wijkbureau.

Lezing architect Birgit Rapp (AL)

Hoe kwam de prachtige nieuwe bieb tot stand? Architect Birgit Rapp vertelt je er alles over.

Het Wijkbureau, Vraag maar raak (AL)

Stel al je vragen over Leidsche Rijn aan een politieagent, jongerenwerker, of werknemer van het Wijkbureau.

LAB (7+)

Maak kennis met de verschillende activiteiten van het Laboratorium, zoals Dash&Dot, Doodle 3D, 3D pen, Bee-bot en Quiver kleurplaat.

Zingen met Annie M.G. Schmidt (AL)

BecxKwadraat vertolkt speciaal voor de verjaardag van Annie M.G.Schmidt haar liedjes. Schuif lekker aan en zing mee!

Opening Leidsche Rijn Centrum

Vr 17 mei

17 – 19 mei

Openingsweekend!

