Kinderboekenweek:
de grote
worden wat je wil
show!
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Bibliotheek
de tweede verdieping

t
snel wa
k
e
d
t
n
O
lt!
leven va
er te be

Strijd mee voor de
worden wat je wil-trofee!
Tijdens de Kinderboekenweek
organiseren we de enige echte
Grote Worden Wat Je Wil Show.
Het hoogtepunt van het jaar, tijd
voor glitter en glamour! Natuurlijk
gaat het niet alleen om beroepen,
maar ook over wat je nog meer kunt
worden in je leven: vrolijk, gezond,
sportief en creatief.

openingsfeest

#workshopwoensdag: schrijven
met Anke Kranendonk
Woensdag 13 oktober | 15.00-17.00 uur
Hoe is het om een schrijver te zijn? De
beroemde Anke Kranendonk geeft je
tips. Ze schreef Dief in de straat!, Stern is
het zat! en nog meer kinderboeken die je
allemaal in de bieb kunt vinden.

de grote worden wat je wil show
Vrijdag 15 oktober | 19.00-21.00 uur
Het maakt niet uit wie je bent of waar je
vandaan komt, goed bent in rekenen of

maak een tijdscapsule

juist in tekenen. Je kan worden wat je wil.

Woensdag 6 oktober | 15.00-17.00 uur

Of dit nou een beroep is uit de toekomst,

Tijdens het openingsfeest maken we een

goochelaar of motoragent, het kan

tijdscapsule met een brief naar je latere

allemaal. Kom tijdens de Grote Worden

‘ik’. Daarna verzegelen we de brief.

Wat Je Wil Show op spectaculaire wijze

Zo heb je een mooie boodschap aan

ontdekken wat je allemaal kan worden

jezelf voor als je later groot bent! De brief

en ga de uitdagingen aan! De show

schrijf of teken je met een echte

draait om jou, dus trek je mooiste kleren

filosoof, Marc van Dijk, en tekenaar

aan of ga verkleed als wat jij later zou

Sander ter Steege (bekend van het boek

willen worden.

Becky Breinstein).

open lab
Zaterdag 9 oktober | 14.00-16.00 uur

Meld je aan via de website om mee te
doen aan de activiteiten. Ga naar

detweedeverdieping.nu/kinderboekenweek

of scan de code:

Als je alles kan worden wat je wilt, wat
zou jij dan later willen worden? Bedenk
de beroepen van de toekomst en maak
er een tekening of verhaal van, laat het
zien met een stop-motionvideo of neem
een podcast op.

Alle activiteiten zijn alleen voor leden vanaf 6 jaar.
Lidmaatschap voor kinderen is gratis. Je betaalt
eenmalig € 6 inschrijfkosten.

