KINDERBOEKEN

FESTIVAL
Zondag 21 mei - Abdijsite Herkenrode

PROGRAMMA
GRIEZELVERHALEN

in de griezelbus op het abdijplein
Bibber en beef! Elk uur worden
twee griezelspannende
prentenboeken voorgelezen!
Elk uur een voorleessessie,
van 10.30 tot 16.30 uur

BEESTENBOEL

in de huifkar voor het poortgebouw
Jihaa! Rij mee in de huifkar
en geniet onderweg van een
beestig leuk dierenverhaal!
Vertrek elke dertig minuten,
van 10.30 tot 16.30 uur

PRINSESSENBEAUTYSALON
& RIDDERKWARTIER

in het poortgebouw, op de tweede verdieping

• Prinsessenen ridderverhalen

Jonkvrouwen en edellieden!
Geniet elk uur van twee
heerlijke verhalen over
prinsessen en ridders.

Elk uur een voorleessesie
van 11.00 tot 16.00 uur

ingrediënten tover je een
kunstwerk op je bord:
een schattig lieveheersbeestje, een raket, een walvis of …
Smullen maar!
Doorlopend van 11.30 tot
14.00 uur

• Tekenworkshop: 		
coole voertuigen
Ruth Wielockx leest voor uit 		
Gewonnen en leert jou
de coolste voertuigen te
tekenen, van brandweerauto
tot racewagen. Zoef!
Om 13.00 uur (tot 14.00 uur)

• Tekenworkshop: 		
vrolijke dierenboel
Liesbet Slegers neemt je
mee door haar grote
dierenboek Miauw! en leert 		
jou een heleboel dieren te 		
tekenen, van varkentje tot 		
krokodil …
Om 14.00 uur (tot 15.00 uur)

• Knutselen

Maak je eigen prinsessen- of
prinsenkroontje, of een schild 		
en een zwaard. Pas op voor 		
de draak!
Doorlopend van 10.00 tot
17.00 uur

• Grime en
sprookjeskapsels

Laat je omtoveren tot een
echt prinsesje of een stoere 		
ridder.
Doorlopend van 10.00
tot 17.00 uur

CREATIEVE
WORKSHOPS

in de Clavis conceptwinkel,
op de eerste verdieping

• Tekenworkshop:
monsters

Axel Janssens leest voor uit
Kobe en de knuffeldraak
en leert jou de engste monsters te tekenen. Durf jij?
Om 11.00 uur (tot 12.30 uur)

• Kookworkshop:
kunst op je bord

Een beetje honger? Maak
zelf een lekker boterhammetje. Met eenvoudige

LOTTA IS JARIG
in de Clavis conceptwinkel,
op de eerste verdieping

• Ballonnenclown

Wil jij net als Lotta een ballonnenkroon? Of liever een 		
ballondiertje? Onze ballonnenclown maakt alles wat jij
wilt!
Doorlopend van 14.30 		
tot 16.30 uur

• Vertelsessie

Welkom op Lotta’s verjaardagsfeest! Luister naar het 		
leuke verhaal Lotta is jarig 		
door Diane Put en Rik De
Wulf. Hiep, hiep, hoera!
Om 15.00 uur

• Prijsuitreiking

Gefeliciteerd! De winnaars
van de Lotta-kleurwedstrijd
en de scholenwedstrijd
worden bekendgemaakt.
Om 16.00 uur

RIKKI

• Rikki-busje

Even uitrusten? Kruip in het
Rikki-busje en lees gezellig
een Rikki-boekje!
Doorlopend op het
abdijplein

• Knutselen:
ontwerp kleertjes 		
voor Rikki
Oeps, Rikki staat in zijn blootje … Geef jij hem leuke kleer-		
tjes?

Doorlopend in de Clavis 		
conceptwinkel,
op de eerste verdieping

• Knuffelen
met Rikki

Ontmoet Rikki en geef hem 		
een pootje. Je kunt ook
samen met hem op de foto!
Op het abdijplein bij
het Rikki-busje, om 12.30 		
uur en om 16.00 uur

