
BEGANE GROND

Speurtocht Kom erbij! door het Eemhuis  
Heb je zin om te puzzelen en te speuren? 
Haal een opdrachtenboekje bij de balie! 

Doorlopend  
Balie Eemhuis 
6+ jaar

Op de foto met je boekenvriend door Medialab 
Wie is jouw boekenvriend? Maak een leuke foto!  

Doorlopend 
Ruimte voor Amersfoort
Alle leeftijden

Maffe Matties door het Medialab 
Durf jij in een achtbaan of met behulp van je beste vriend de 
Mount Everest te beklimmen? Dat kan allemaal met een VR-bril 
op je hoofd.

Doorlopend 
Centrale hal
8+ jaar

Ik smelt voor jou ijs van Vitelli
Of het nu hartje zomer is of herfst… ijs is en blijft heerlijk! 

Doorlopend 
Centrale hal 
Prijs: betaalde ijsjes (korting met je polsbandje)

Inloopworkshop Spelen met balans! door Kunsthal 
KAdE
Loop binnen in deze evenwichtige workshop en speel met 
balans. Laat je verrassen!

Inloop tot 16.00 uur 
Eemzaal
6+ jaar

Kinderrondleiding Verboden voor ouders door 
Kunsthal KAdE
Doe mee met een interactieve, ontdekkende rondleiding, alleen 
voor kinderen! Ontdek hoe kunstenaars spelen, experimenteren 
en filosoferen rondom het thema ‘balans´. 

14.15-15.15 uur
Kunsthal KAdE 
6-10 jaar

Het is deze middag ook mogelijk
boeken te kopen en te laten signeren, 
na afloop van de schrijversworkshops 
en -voorstellingen, bij de schrijvers 

zelf.

1E VERDIEPING

Dag Dromen expositie van de illustraties van Marije Tolman 
In het Vooruitzicht zijn originele tekeningen te zien van illustrator 
Marije Tolman met fantastische, droomrijke tekeningen uit de boe-
ken Voor Papa (Daan Remmerts de Vries), ’s Avonds Laat (Annie 
M.G. Schmidt) en Doei! (Edward van der Vendel).
Marije Tolman heeft de illustraties van talloze titels op haar naam 
staan. Ook heeft ze samen met haar vader, kunstenaar Ronald 
Tolman boeken gemaakt, waaronder het wereldwijd uitgegeven 
en bekroonde De Boomhut.
Kom je kijken? En dagdromen?

Doorlopend 
Het Vooruitzicht
Alle leeftijden

2E VERDIEPING

Een zee van verhalen theatervoorstelling door Koos Meinderts met 
Thijs Borsten en Peer de Graaf 
Altijd al een Gouden Griffel-winnaar willen ontmoeten?
Kom luisteren naar de prachtige verhalen van Koos Meinderts, 
die een voorstelling speelt met zijn muzikale en grappige vrienden 
Thijs & Peer.

Start 13.15, 14.30, 16.00 uur (duur: 45 minuten)
Keizaal
Alle leeftijden

Voorlezen door de VoorleesExpress 
De VoorleesExpress leest voor bij kinderen thuis.
Maar voor deze keer ook op het Kinderboekenfestival.
Kom heerlijk luisteren en wegdromen bij de mooie verhalen.

Doorlopend 
Jeugdafdeling
4+ jaar

Kameradenknutsels door Kidsproof  
De creatieve medewerkers van Kidsproof staan te trappelen om 
er iets moois van te maken! Schuif aan als je zin hebt in knippen, 
plakken en kleuren!

Doorlopend 
De Koppeling (treincoup  s)
Alle leeftijden

Ik zoek, ik zoek mijn vriendenboek! theatervoorstelling 
door Jebo 
Waarom is Jebo zijn vriendenboek eigenlijk kwijt?
Maar belangrijker: hoe krijgt hij het weer terug?
Zoals we van Jebo gewend zijn, wordt het weer een feest van 
lachen, zingen, jongleren en goochelen!

Start 13.15, 14.00, 15.00, 16.00 uur (duur: 30 minuten)
Espressobar De Draak
Alle leeftijden
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3E VERDIEPING 

Buurman & Buurman korte films 
Vermoeiend zo’n festival! Kom even lekker chillen op de verdie-
ping van het archief en bekijk een paar leuke filmpjes. 
A je to!

Doorlopend 
Archief Eemland
Alle leeftijden 

4E VERDIEPING

Duo-schminken door MBO-studenten
Hebben jullie als vrienden al een bij-elkaar-passende outfit 
aangedaan? Zo niet, dan kun je in ieder geval je hoofden nog 
even in dezelfde kleur laten schminken, zodat iedereen ziet dat 
jullie bij elkaar horen.

Doorlopend 
Caf  Bruis
Alle leeftijden

Hoe schrijf ik een boek? workshop schrijven door Annette 
Verspoor 
Annette Verspoor komt uit Amersfoort en schreef mee aan het 
kinderboek Het geheim van de Haspelnap.
Haar nieuwe boek Bisou is net verschenen. Annette vertelt 
erover en geeft schrijftips!

Start 13.30, 15.15 uur (duur: 45 minuten)
Lokaal 1
8+ jaar

Hoe illustreer ik een boek? lezing en tekenen door illustrator 
Marije Tolman 
Heb je de expositie al gezien in het Vooruitzicht?
Dan wil je vast ook graag weten hoe die prachtige tekeningen 
gemaakt worden. Marije vertelt erover en tekent voor je!

13.15-14.00 uur 
Lokaal 2
8+ jaar

Kijkdoos maken met Kleine Struis workshop door 
illustrator Marije Tolman 
Kom een kijkdoos maken met de fantastische illustraties van 
Marije Tolman. 

14.30-15.30 uur
Lokaal 2
5+ jaar

Vriendschapsplaatje workshop emailleren door Christine van der 
Ree  
Met emaille kun je de mooiste dingen maken, zoals een vriend-
schapsplaatje. 

Doorlopend
Lokaal 4
6+ jaar
Prijs: € 3,- voor het emaille plaatje 

Toneelmaatjes workshop toneel door Marjolijn van der Bruggen  
Gordijnen dicht, spotlights aan en gaan!  

Start iedere 45 minuten (duur: 30 minuten)
Lokaal 5
6+ jaar 

Samen zingen met jong en oud door Reinier Bavinck   
Zingen is fijn, vooral als het samen kan. Dus papa’s, mama’s, 

opa’s, oma’s of andere volwassenen, doe lekker mee!

13.30-14.15 uur
Lokaal 6
6+ jaar 

Zwanenmeer workshop zang door Reinier Bavinck  
Zing mee met de liedjes uit de voorstelling Zwanenmeer van 
Holland Opera. 

Start 14.30, 15.30 uur (duur: 30 minuten)
Lokaal 6 
8+ jaar 

Wij gaan op Berenjacht meespeelvoorstelling door Theater Grrr 
Je speelt zelf mee in deze voorstelling die gebaseerd is op het be-
roemde prentenboek van Helen Oxenbury. Komt jullie groep langs 
alle hindernissen op weg naar de beer? Flapperdeflop!

Start 13.30, 14.10, 14.50, 15.30, 16.20 uur 
(duur: 20 minuten)
Lokaal 8
4+ jaar

Trommelvriendjes workshop muziek door Caroline Tuijtel
Kom lekker mee trommelen en maak zo nieuwe trommelvriendjes! 

Start 13.15, 14.00 uur (duur: 20 minuten)
Lokaal 9 (= gewijzigd lokaal!) 
4+ jaar 

Viltvrienden workshop knutselen door Judith Hofstee
Van schapenwol met water en zeep vilt je een prachtig vriend-
schapsarmbandje of een gekleurde toverbal.

Doorlopend
Lokaal 10
Alle leeftijden 

Swingen in de Vriendendisco met DJ MaXerati
Op een echt feest mag de muziek natuurlijk niet ontbreken. Heb je 
net een tijdje stilgezeten in een voorstelling? Ga dan nu even lekker 
los in de disco. Hop met die beentjes!

Doorlopend
Lokaal 12
Alle leeftijden

EXTRA PROGRAMMA: 
NIEUWE AUTEURS! 10+

Mijke Pelgrim, schrijfster van de boeken over Dex, geeft ant-
woord op al je vragen, bijvoorbeeld: Hoe kom je op een idee voor 
een boek? Hoe lang duurt het schrijven van een boek? Kom langs 
en speel ook mee met de Kinderboekenweekquiz, want dan maak 
je kans op een gloednieuwe Dex!

Start 13.15, 15.15 uur
Lokaal 11
10+

Marcel & Janna Groeneweg 
Marcel Groeneweg schreef een kinderboek samen met zijn 
14-jarige dochter Janna. Het boek is net uit en voor het eerst te 
bewonderen op het Kinderboekenfestival! 
Wil jij ook een boek schrijven, misschien wel samen met je vader 
of moeder? Kom dan eens horen hoe Marcel en Janna dat hebben 
aangepakt! 

Start 14.15, 16.15 uur
Lokaal 11
10+
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