
 

DE BIBLIOTHEEK EEMLAND EN SCHOLEN IN DE KUNST PRESENTEREN 

 
Begane grond 
 

Speurtocht door het Eemhuis door Bibliotheek Eemland   
Heb je zin om te puzzelen en te speuren? Haal een 
opdrachtenboekje bij de balie!  
Doorlopend   
Balie Eemhuis  
Alle leeftijden  
 

Minecraft-spookhuizen bouwen door MediaLab   
Bibliotheek  
Durf jij naar binnen te gaan? Overwin je angst en bouw je eigen 
Minecraft-spookhuis.  
Doorlopend   
Centrale hal 
8-12 jaar 
 

Gruwelijk lekkere ijsjes van Vitelli   
Zo lekker, dat is bijna eng... Met je polsbandje ontvang je korting 
en geniet je van een ijsje van Vitelli.  
Doorlopend  
Centrale hal 
Alle leeftijden 
 

Monsters maken met Maria door KAdE    
Waar ga jij van griezelen? Kunstenares Maria Roosen maakt 
beelden, tekeningen, aquarellen en installaties. In deze 
workshop ga je net als Maria jouw verbeelding aan het werk 
zetten. Met materialen als wol, hout en stof ga je samen een 
monster maken. Het monster mag je mee naar huis nemen, als 
je durft...  
Doorlopend 
Eemzaal (naast KAdE Café) 
Alle leeftijden  
 

Tentoonstelling door Kunsthal KAdE    
Maria Roosen exposeert van 1 oktober 2017 t/m 7 januari 2018 
in Kunsthal KAdE. In de solotentoonstelling VUUR toont zij 
nieuw en vroeg werk. Ze maakt beelden, tekeningen en 
aquarellen in verschillende materialen, waaronder eieren, 
citroenen, zeep, glas en wol.  
13.10 – 14.10, 14.30 – 15.30, 15.50 – 16.50 uur 
Kunsthal KAdE 
Volwassenen  
 
 

 Griezelfactor 
  ook geschikt voor bangeriken 

  niet eng als je samen bent 
  maak het zo spannend als je zelf durft 
  griezelen gegarandeerd 
 

 

 

2e verdieping 
Voorlezen door VoorleesExpress     

Even uitrusten van alle voorstellingen en activiteiten?  Kom dan 

naar de voorleeshoek waar de hele middag wordt voorgelezen 

door de VoorleesExpress.  

Doorlopend  

Jeugdafdeling  

4-8 jaar  

 

Meet & Greet met Dolfje Weerwolfje    

Laat je niet bang maken en ontmoet de enige echte Dolfje 

Weerwolfje. Durf jij op de foto met deze lieve griezel? 

Doorlopend 

Jeugdafdeling 

Alle leeftijden  

Knutselen door Kidsproof   
Kidsproof is een kei in het organiseren van knutselfeestjes en 
andere creatieve activiteiten. Vandaag laten ze hun griezelige 
kant zien en maak je gruwelijk enge dingen.   
Doorlopend  
Treincoupés 
Alle leeftijden  
 

De interactieve niet-griezelige griezelshow door Jebo   

Jebo is van alle markten thuis: vuurspuwen, goochelen, 

jongleren, zingen, dansen – niks is hem te gek! Soms een beetje 

spannend, maar echt griezelig wordt het nooit. En… het publiek 

steelt de show. 

13.30–14.00, 14.30–15.00, 16.30–17.00  

Espressobar de Draak 

Alle leeftijden 

Superheldengame door schrijver    
Marcel van Driel  
Marcel leest voor en vertelt over hoe zijn boeken tot stand zijn 
gekomen. Hij speelt samen met het publiek een game die bij het 
boek hoort. Aan het eind opent hij een mysterieus kistje, laat 
een gruwelijk eng filmpje zien en vertelt hij hoe technologie 
onze toekomst gaat veranderen.  
13.30–14.30, 15.00–16.00 
Keizaal 
9-12 jaar 
 

 
 
 
 
z.o.z. voor vervolg programma >>>>>>>> 



 

4e verdieping 
 
Gruwelijke griezelwonden door Blue Rose Creations  
Oh nee, een grote snee! Een echte grimeur maakt je griezelig 
eng met gave optische illusies. Net echt!    
Doorlopend 
Cafe Bruis, 4

e
 verdieping 

Alle leeftijden  
 

Insectenlollies maken met Doezo   
Durf jij een meelworm te eten? Maak je eigen lolly met een echt 
insect erin en laat iedereen ervan walgen.       
Doorlopend 
Café Bruis, 4

e
 verdieping 

Alle leeftijden 
 

Street art workshop beeldend   
Straten worden gekleurd door Street art. Maar kan dit ook 
angstaanjagend zijn? Kom erachter en maak jouw eigen 
beangstigende Street art. 
Doorlopend 
Lokaal 1, 4e verdieping 
8+ jaar  
 

De familie Grafzerk en andere griezels door   
schrijver Henk Hardeman & illustrator Juliette de Wit  
Ben jij benieuwd hoe een griezelverhaal tot stand komt? Maak 
dan kennis met de familie Grafzerk. Terwijl Henk voorleest 
maakt Juliette tekeningen. Vervolgens maak je samen een eigen 
gruwelijk griezelverhaal, waarbij Juliette grote tekeningen 
maakt.  
13.45–14.45, 15.15–16.15 uur  
Lokaal 2, 4e verdieping 
8-12 jaar  
 

Alles over piraten! door schrijver Reggie Naus   
Schatten, zwaarden, piratenvlaggen en de galg... dit hoort bij 
het piratenleven. Griezel mee met het verhaal over Zwartbaards 
laatste gevecht en zijn geest, die nog altijd rondspookt. Tijdens 
het vertellen brengt Reggie het verhaal tot leven met 
tekeningen die hij ter plekke maakt.  
14.00–15.00, 15.30–16.30 uur 
Lokaal 3, 4e verdieping 
8-12 jaar  
 

Bibberen in het spookhuis                                      
Bij het thema griezelen, mag een spookhuis niet ontbreken. 
Wees een echte waaghals en loop een rondje door dit super- 
enge spookhuis. 
Doorlopend 
Lokaal 5, 4e verdieping  
7+ jaar              
 

Max en de Maximonsters meespeelvoorstelling door   
Theater Grrr 
Wil je zelf monster spelen in een monsterkostuum en meedoen 
aan de monsterdans? Luister en doe dan mee met het verhaal 
van Max en de Maximonsters.    
13.15, 14.00, 14.45, 15.30, 16.15  
Lokaal 6, 4e verdieping 
4-8 jaar 

 
 
 

Op avontuur workshop toneel     
Na een griezelig actieve warming up, ga je aan de slag met een 
leuke spelopdrachten of speel je in een angstaanjagend verhaal. 
Doorlopend, start iedere 30 minuten 
Lokaal 8, 4e verdieping 
6+ jaar  
 

Dansende monsters  workshop dans    
Waarom zijn we eigenlijk bang voor dingen? Dansend speel je je 
eigen gruwelijk enge verhaal of droom. Beleef samen griezelige 
avonturen en help elkaar  om dapper te zijn. 
Doorlopend, start iedere 30 minuten  
Lokaal 9, 4e verdieping 
4-8 jaar 
 

Monsters maken workshop beeldend   
Wel eens van knijperbekkies gehoord? Bedenk en teken jouw 
eigen monster, kleur hem in en maak hem vast op een 
wasknijper.  
Doorlopend 
Lokaal 10, 4e verdieping 
Alle leeftijden  
 

Enge beestjes workshop door Archief Eemland    

Alle boeken die in de bibliotheek staan mag je lenen, maar in 

het Archief staan hele bijzondere en oude boeken. Op deze 

boeken wordt heel goed gepast, want er zijn allerlei enge 

beestjes die gek zijn op oud papier. Luister naar het verhaal en 

maak daarna je eigen boekgriezel. 

13.15–14.00, 15.00–15.45 uur  

Lokaal 11, 4e verdieping   

6-9 jaar  

 

Familiewapens workshop door Archief    

Een familiewapen is iets wat sommige families hebben om te 

laten zien dat ze al heel lang bij elkaar horen en waaraan je ze 

kunt herkennen. Maar hoe is zo’n wapen eigenlijk opgebouwd? 

Maak samen je eigen familiewapen en laat zien waaraan jij te 

herkennen bent. 

14.00–14.45, 16.00–16.45 uur  

Lokaal 11, 4e verdieping   

8-12 jaar  

 

Jan de tovenaarsleerling door Theater Hutsepot    

Een hilarische en bibber-spannende voorstelling waarin Jan op 

een dag het wijze besluit neemt om de wereld in te trekken, op 

zoek naar het geluk. Een muzikale en interactieve voorstelling, 

waarbij de toeschouwers van begin tot eind op het puntje van 

hun stoel zitten. 

13.30–14.20, 15.30–16.20 uur  

Lokaal 12, 4e verdieping   

6-12 jaar  


