
Voorstelling

Lampje
Het boek Lampje heeft de prijs 
voor het beste kinderboek 
gewonnen. Schrijfster Annet 
Schaap en muzikant Frederike 
de Winter vertellen het muzikale 
verhaal over Lampje; een meisje 
dat samen met 
haar vader in een 
vuurtoren woont.
19.25 - 19.45 uur
6-12 jaar

De making of

Jozua  
Douglas  
vertelt

De populaire  schrijver  
 Jozua  Douglas 
schreef het Kinder-
boekenweek geschenk 
2018 De eilandenruzie. 
Hij is ook bekend van 
de boekenserie Costa 
Banana. Hij vertelt 
en laat je zien hoe hij 

deze boeken gemaakt heeft. 
20.00 - 20.30 uur 
8-12 jaar 

Quiz

Joe Biljoen
Joe (12) is superrijk. 
Hij heeft daarom 
alles wat zijn hartje 
begeert, behalve 
een echte vriend. 
Hij besluit om 
naar een gewone 
school te gaan, 
om daar een 
vriend te vinden…  
Doe mee met ons quiz over Joe 
en vriendschap, ook leuk als je 
het boek niet kent. 
20.00 - 20.15 en 20.30 - 20.45 uur 
8-12 jaar

Workshop

Illustreren
In het boek Dikke Vik en Vieze 
Lies worden vrienden zitten veel 
grappige en kleurrijke tekeningen 
gemaakt door illustrator Eva 
van Aalst.  Tijdens 
deze workshop ga 
je samen met Eva 
aan de slag.
20.00 - 20.30 uur 
6-9 jaar

En verder kun je 
de hele avond:
•	 	VR	Boekfiguren	spotten	met	je	

mobiel of mobiel van je ouders!
• Boogschieten
• Iets lekkers scoren
• Loungen
• Naar het oudercafé
•  Neuzen bij de Kinderboekwinkel
• Op de foto!
• Tattoo laten zetten
19.45 - 21.30 uur

Disco
Op een feest mag je dansen! 
We sluiten de avond af met een 
disco. Geef je verzoeknummers 
voor vrijdag 5 oktober door via 
bibliotheekutrecht.nl/ 
vriendengala.

Workshop

Blitz
Blitz voelt hoe 
alleen hij is als zijn 
vriend Tjilp terugvliegt naar de 
aarde. Blitz bouwt een raket en 
vliegt ook naar de aarde, op zoek 
naar een vriend die op hem lijkt. 
Maar is er op aarde wel iemand 
zoals Blitz? Deze workshop van 
theatermaker Yvonne Bokdam is 
gebaseerd op het boek Blitz en 
het thema Vriendschap.
20.15 - 20.45 uur
6-9 jaar

Zaterdag 13 oktober van 19.00 - 21.30 uur 
de Centrale Bibliotheek 
€ 5 leden • € 7,50 niet-leden. Bestel nu je kaarten op:
bibliotheekutrecht.nl/vriendengala

6-12jaar

WORKSHOPS • VERHALEN • OPTREDENS 
DISCO EN EEN RODE LOPER!

MET JOZUA DOUGLAS EN ANNET SCHAAP

* Alle kinderen van 4 t/m 12 jaar die tijdens de  
Kinderboekenweek van 3 t/m 14 oktober 2018  
10 materialen lenen krijgen een vriend - 
schapsbandje cadeau. Zolang de voorraad  
strekt. Tijdens zelfservice-uren zijn er  
helaas geen armbanden beschikbaar.  
Bewaar je uitleenbon om later alsnog  
je armband op te kunnen halen. 

Leen10  
boeken en krijg een  

vriendschaps-
bandje!*



Vriendengala

Dit jaar gaat de Kinderboekenweek over 
vriendschap! BFF, hartsvriendinnen, 
bloedbroeders, soulmates: allemaal kreten 
van echte vrienden.

Trek je mooiste feestkleding aan 
of kom verkleed als een van 
je boekenvrienden naar het 
Vriendengala. De rode loper ligt 
voor je klaar! Het vriendengala 
is een avond vol workshops en 
optredens van bijzondere gasten zoals 
Annet Schaap en Jozua Douglas. Kom boogschieten, 
ga op de foto en laat een vriendentattoo zetten! 

We sluiten uiteraard af met een disco. 
Geef je verzoeknummer daarom nu alvast op via 
bibliotheekutrecht.nl/vriendengala. 
Vanaf 18.45 uur ligt de rode loper voor je klaar.

Zaterdag 13 oktober van 19.00 - 21.30 uur
de Centrale Bibliotheek
Reserveer je kaarten op  
bibliotheekutrecht.nl/vriendengala
€ 5 lid • € 7,50 niet-lid
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1 Jozua Douglas vertelt
2 Quiz Joe Biljoen
3 Workshop illustreren
4 Theaterworkshop Blitz

1 Opening & voorstelling Lampje
2	 Boekfiguren	spotten	met	een	VR-bril
3 Tattoo laten zetten
4 Boogschieten
5 Loungen
6 Op de foto!
7 Disco
8 Lekkers scoren 
9 Kinderboekwinkel
10 Oudercafé

Tijd/ 
Locatie

1e etage 
Het plein 

1e etage 
Uithoek

3e etage 
Vergaderkamer

3e etage 
Serrekamer

3e etage 
Collegezaal

3e etage 
Uithoek

19.00 Ontvangst

Opening

19.15 Helga Huisjes

Lampje

19.30

19.45 Start alle doorlopende activiteiten - Boogschieten,	Tattoo	zetten,	Boekfiguren	spotten	met	een	VR	bril

20.00 Workshop

Illustreren
6-9 jaar

Quiz

Joe Biljoen
8-12 jaar

The	making	off 

Jozua Douglas  
vertelt
8-12 jaar

20.15 Workshop

Blitz
6-9 jaar

20.30 Quiz

Joe Biljoen
8-12 jaar

20.45 Disco

Workshops hebben een beperkte capaciteit, dus kom op tijd. 


