
DOE MEE!

de Bib Leuven Tweebronnen
van 11.00 tot 17.00 uur

ZATERDAG 18 MEI 2019

voor de allerkleinsten (0-2,5 jaar)

leuven.bibliotheek.be

met feestprogramma en
boekvoorstelling!

11.00 - 17.00
(doorlopend)

Hop Up               1,5-2,5 jaar

(Voor)leestipi’s 0-2,5 jaar

Babycafé 0-2,5 jaar

11.00 Kukulu - Op zee 3-18 maanden

14.00 Kukulu - Op zee 3-18 maanden

14.00 - 16.00 Pop-up vertellingen 0-2,5 jaar

13.00 - 15.00 Tik Tak live 1-2,5 jaar

14.30 Musica - Muzikale Dialogen 0-9 maanden

15.30 Musica - Muzikale Dialogen 10-18 maanden

16.00 Boekvoorstelling alle leeftijden

16.00 Kukulu - Op zee 3-18 maanden

16.15 Live vertelling + knuffelspeurtocht alle leeftijden

16.30 Musica - Muzikale Dialogen 19-30 maanden

Leuven pakt deze eerste Boekstart-dag meteen groots 
uit met de lancering van een eigen stadskinderboek!  In 
Knuffel gezocht - Een speurtocht door Leuven leidt een 
kleurrijke tocht je langs de mooiste plekjes van Leuven. 
Op elke bladzijde ontdek je iets nieuws. En, als je goed 
zoekt, vind je Knuffel! Een fris zoek- en kijkboek voor 
vrolijke voorleesmomenten.

Een plek om je kindje te 
voeden en te verschonen. 
Met verzorgingskussens en 
een microgolfoven.

Om 16.00 uur onthullen we het boek officieel in het bijzijn van schepen Bieke 
Verlinden en schepen Denise Vandevoort. Leuvens eerste Boekstart-baby Korneel 
krijgt het allereerste exemplaar. Illustrator Jelle Van den Heede brengt het boek tot 
leven. En net als in het boek gaan kindjes in de bib naar Knuffel op zoek!

BOEKVOORSTELLING

alle leeftijden
16.00 uur
verteltheatertje kinderbib
gratis

doorlopend in de foyer
gratis

DAGPROGRAMMA

INFO & TICKETS   WWW.30CC.BE - 016 300 900 - TICKETBALIE 30CC

in samenwerking met:

BABYCAFE
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Tussen 11.00 uur en 17.00 uur krijgen alle mini's van 
0 tot 2,5 jaar een heuse vipbehandeling in de bib. Op het 
feestprogramma staan kleine en nog kleinere theatertjes, 
pop-up vertellingen en muzikale workshops. In (voor)leestipi’s 
ontdekken bezoekers het bibliotheekaanbod voor de allerkleinsten. 
Er is ruimte om te spelen en om tot rust te komen.

Het hoogtepunt van dit boekenfeest wordt de boekvoorstelling van Knuffel 
gezocht - Een speurtocht door Leuven. Want Leuven pakt die dag uit met een 
eigen stadskinderboek!

Zaterdag 18 mei 2019 is de allereerste Boekstart-dag!
De Bib Leuven en PIEP Cultuurprikkels voor de allerkleinsten geven een
spetterend boekenfeest voor baby’s, peuters en hun grote vrienden.

Op Zee is een speciale theatervoorstelling 
voor baby’s en peuters van 3 tot 18 
maanden. Een eerste ervaring met theater, 
muziek en poppen, en vooral een 
bijzondere tijd met papa en/of mama. 
Ontmoet de vier matrozen en ontdek 
het reilen en zeilen van hun leven.

3 tot 18 maanden
11.00 uur, 14.00 uur & 16.00 uur - 40’
auditorium 
€ 6 per deelnemer
max. 1 volwassene per kindje

1,5 tot 2,5 jaar
doorlopend
multiruimte
gratis

1,5 tot 2,5 jaar
doorlopend

foyer
gratis

sessie 1 - 0 tot 9 mnd -  14.30 uur 
sessie 2 - 10 tot 18 mnd - 15.30 uur 
sessie 3 - 19 tot 30 mnd - 16.30 uur 
gele zaal
€ 6 per deelnemer
max. 1 volwassene per kindje

0 tot 2,5 jaar
14.00 - 16.00 uur (doorlopend)

kinderbib 
gratis

“Op een scheepje hier ver vandaan 
midden op de oceaan 
varen vier matrozen. 
Twee woeste en twee boze. 
Alleen van katten zijn ze bang 
Van katten en van poezen” 
- Daniil Charms

KUKULU - OP ZEE

POP-UP VERTELLINGEN

MUSICA -
MUZIKALE DIALOGEN

HOP UP

Hop Up is een innovatief speelconcept made in 
Belgium. In de Hop Up Playgrounds ontpoppen 

kinderen zich tot krachtige onderzoekers en 
vindingrijke architecten van hun eigen 

speelomgeving.

alle leeftijden
13.00 - 15.00 uur (doorlopend) - 30’
groene huisje kinderbib
gratis

(VOOR)LEESTIPI’S

Inge Umans is leesbevorderaar. Ze geeft input aan de 
Boekenzoeker, bezorgt Boekstart lees- en verwerkingstips, ze 

recenseert, geeft workshops en schreef ook nog eens een boek 
over kamishibai. Maar wij kennen haar vooral als rasvertelster. 
Ervaar zelf hoe deze dame ook het allerkleinste publiek weet te 
boeien met boekjes, liedjes en verhalen, en doe inspiratie op 
voor de voorleesmomentjes thuis!

Zet samen met je kindje de 
eerste stappen in een actieve 
muzikale ontwikkeling. Je 
speelt met klanken, melodieën 
en ritme. Je experimenteert en 
verkent materialen.
Let op: er zijn 3 sessies van 
30 minuten, telkens voor een 
andere leeftijdsgroep!

Ilse Ghekiere liet zich door het populaire 
peuterprogramma Tik Tak inspireren en 
ontwikkelde het Tik Tak-theater: een muzisch 
bewegingsspel voor baby’s, peuters en hun 
nostalgische ouders. Op Boekstart-dag staan 
boekjes uiteraard ook in het Tik Tak-theater 
centraal.

Kruip samen in één van de (voor)leestipi's 
en ontdek het baby- en peuteraanbod van 
de bib. Knisperboekjes, badboekjes, stoffen 
boekjes, boekjes met felle kleuren en 
contrasten, kartonboekjes, f apjesboeken, 
aanwijs- en zoekboekjes, eenvoudige 
verhaaltjes, liedjes- en versjesboeken: de 
bib heeft ze allemaal in huis.
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