Wat is het lievelingseten van Jennefer Mellink?
Stel je brandende vragen aan de grootste auteurs, leer je favoriete schrijvers kennen én vul spotgoedkoop
je lege plekken van je boekenkast: Literatour, de boekenweek voor jongeren, gaat beginnen.
De leukste schrijvers van dit moment trekken door het land, en jij kunt ze aanraken … Nou ja, je kunt ze
vragen stellen, een boek laten signeren en misschien zelfs wat tips laten delen voor je eigen schrijfcarrière!
En wees gerust: de meeste events zijn in het weekend, zodat je gewoon op tijd naar je werk of school kunt.

Vrijdag 20 maart: Schrijversfeest
Jennefer Mellink (Gebroken) en andere auteurs
doen mee aan een paneldiscussie en een sessie speeddaten met het publiek.
Van 19:00 tot 21:00 uur bij BoekenPlus,
West Voorstraat 5 in Oud-Beijerland (Toegang gratis)
Zaterdag 21 maart: Ontmoetsessie
Isabelle Quinn (De laatsten) neemt samen met vele andere auteurs deel
aan een mega-ontmoet-en-signeer-sessie.
Vanaf 14:00 bij Boekhandel Donner, Coolsingel 119 te Rotterdam
(Toegang gratis, maar reserveren via reizenenjeugd@donner.nl)
Vrijdag 27 maart: Meet-and-greet Miriam Bruijstens

HET BOEK VAN

TESS

Thee, koekjes en door de auteur zelf worden voorgelezen uit Het boek van
Tess. Wat wil je nog meer?

MIRIAM BRUIJSTENS

Clavis

Vanaf 16:00 uur bij NawijnPolak Boekverkopers, Marktplein 24 te Apeldoorn
(toegang gratis)

Vrijdag 27 maart: Young Adult boekenweek-gala
Jennefer Mellink (Gebroken) geeft schrijftips voor boeken én recensies.
Maar op een gala – met een rode loper en fotografen en goodiebags
en een sale – dus trek je mooiste outfit aan.
Vanaf 19:30 uur bij Boekhandel Stevens Hoofddorp,
Nieuweweg 63 te Hoofddorp (toegang: 5 euro, via info@boekhandelstevens.nl)
Vrijdag 27 maart: Young Adult-avond
Lorna Minkman (Ik ben bij je) en Martine Glaser
(De zaterdag van het onweer; Zie me, hoor me) zijn de twee eregasten op dit
event. Hoogtepunt is de presentatie van Martines nieuwe boek Zie mij, hoor mij!
Van 19:00 tot 21:00 uur bij Boekhandel Haasbeek, Julianastraat 26,
Alphen aan den Rijn (toegang: gratis)

Zaterdag 28 maart: Young Adult Boekenweek-feest
Jennefer Mellink (Gebroken), Lorna Minkman (Ik ben bij je), Miriam Bruijstens
(Het boek van Tess) én Isabelle Quinn (De laatsten) worden geïnterviewd door
bookbloggers Anneke Jonker en Tim Rooijers. Met muziek van Nanouk
Meijer en Mike Nijstad. Georganiseerd door de Leesfabriek Amersfoort, in
samenwerking met Clavis Uitgeverij.
Vanaf 19:30 uur bij KadECafe, Eemplein 77 te Amersfoort
(toegang: gratis, aanmelden via Facebook)
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De hele week:
Als extraatje bieden wij je de hele week de kans om je boekenkast aan te vullen. Speciaal voor de Young Adult Boekenweek is De bijzondere kinderen van
mevrouw Peregrine tijdelijk in prijs verlaagd.
Tot en met 26 april betaal je slechts € 14,95 voor dit bijzondere boek.

