
Iedereen Leest presenteert

Praktisch
Deelnemen en inschrijven

• Deelnemen is gratis, maar inschrijven  
 is verplicht. 
• Reserveer zo snel mogelijk als je wil  
 deelnemen aan de activiteiten met een [*!],  
 want het aantal plaatsen is beperkt. 
Schrijf je in via www.deleesjury.be!

hoe geraak je er?
De Bib Leuven ligt op wandelafstand van  
het station. Adres: Diestsestraat 49

Dorst?
Op het binnenplein van de bib kan je iets drinken. 

Druk in leuven
Het slotevent van de Leesjury maakt deel uit  
van het boekenfestival Druk in Leuven.  
Check www.leuven.be/drukinleuven om  
te zien wat voor leuks er nog allemaal mee  
te pikken valt in de stad. 

Programma — Ontdek het programma per leeftijdsgroep op de achterkant! Tussen die activiteiten door
kan je je kennis over de genomineerde boeken testen met onze digitale quiz en kans maken op een  
boekenpakket. Of leef je creatief uit in de mobiele drukinstallatie van Trill aan de jeugdafdeling!  
Ga aan de slag met letters en maak je eigen postkaart of affiche. Meer info aan het Leesjury-onthaal.
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verse onZinsels — Dempsey Hendrickx en live-illustrator 
Bruno Claeys brengen, met jullie hulp, een geïmproviseerd verhaal
vertrekkend van de Leesjury-boeken.

sneakprevieW — Ontdek welke boeken Bjorn Van den Eynde, 
Evy Danckers en Tamara Lodewijckx nu aan het schrijven en illustreren 
zijn én jij binnenkort kan lezen! – Dempsey Hendrickx presenteert.   

FlitsBeZoek aFrika & Battle [*!] — Ruth Erica toont eigen 
beeldmateriaal en neemt je zo mee op reis naar Rwanda. Ze test jullie 
kennis over het boek in een heuse battle.

schrijFWorkshop [*!] — ‘Brief aan mijn broer (of zus, vader,  
moeder, oom, tante, vriend of vriendin)’. Auteur Benny Lindelauf helpt 
je op weg om een brief te schrijven naar een geliefd iemand en hem  
of haar in de bloemetjes te zetten.

meet & greet [*!] — Schuif samen met enkele andere juryleden 
aan bij Ruth Erica of Bjorn Van den Eynde voor een persoonlijke babbel.  

creatieve Workshop [*!] — Haal de architect in jezelf naar 
boven en ontwerp met papier, stiften én tips van illustrator Tamara 
Lodewijckx de fabriek uit ‘Eindspel’ of het gebouw van je dromen.  

leZing — Bjorn Van den Eynde doet uit de doeken hoe hij zijn 
schrijfwerk voor televisie en als auteur van boeken aanpakt.  
Met technische en praktische tips helpt hij schrijvers in spe op weg  
om hun eigen verhalen te gaan schrijven.

meet & greet [*!] — Schuif samen met enkele andere juryleden 
aan bij Evy Danckers voor een persoonlijke babbel. 

schrijFWorkshop [*!] — Met behulp van een paar handige 
tips van Hilde Van Cauteren verzin je alvast één of twee boeiende 
perso nages én een interessant probleem. Misschien is dat wel  
het begin van je eerste verhaal of manuscript?
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deleesjury.be
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verse onZinsels — Dempsey Hendrickx en live-illustrator  
Bruno Claeys brengen, met jullie hulp, een geïmproviseerd verhaal
vertrekkend van de Leesjury-boeken.

meet & greet [*!] — Schuif samen met enkele andere juryleden 
aan bij Bes Ceyssens voor een persoonlijke babbel.  

schrijFWorkshop [*!] — 'Brief aan mijn broer (of zus, vader, 
moeder, oom, tante, vriend of vriendin)'. Auteur Benny Lindelauf helpt  
je op weg om een brief te schrijven naar een geliefd iemand en hem  
of haar in de bloemetjes te zetten.

sneakprevieW — Ontdek welke boeken Bes Ceyssens, Beatrijs 
Peeters en Amarylis De Gryse nu aan het schrijven zijn én jij binnenkort 
kan lezen! – Dempsey Hendrickx presenteert. 

meet & greet [*!] — Schuif samen met enkele andere juryleden 
aan bij Hilde Van Cauteren voor een persoonlijke babbel. 

creatieve Workshop [*!] — Haal de architect in jezelf naar 
boven en ontwerp met papier, stiften én tips van illustrator Tamara 
Lodewijckx de fabriek uit ‘Eindspel’ of het gebouw van je dromen.  

leZing — Bjorn Van den Eynde doet uit de doeken hoe hij zijn  
schrijfwerk voor televisie en als auteur van boeken aanpakt.  
Met technische en praktische tips helpt hij schrijvers in spe op weg  
om hun eigen verhalen te gaan schrijven.

meet & greet [*!] — Schuif samen met enkele andere juryleden 
aan bij Benny Lindelauf of Beatrijs Peeters voor een persoonlijke babbel.  

schrijFWorkshop [*!] — Met behulp van een paar handige  
tips van Hilde Van Cauteren verzin je alvast één of twee boeiende  
personages én een interessant probleem. Misschien is dat wel  
het begin van je eerste verhaal of manuscript? 

Schrijf je 
in via 

deleesjury.be

Programma
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op voorhand bij  
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16 tot 18 jaar
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verse onZinsels — Dempsey Hendrickx en live-illustrator 
Bruno Claeys brengen, met jullie hulp, een geïmproviseerd verhaal
vertrekkend van de Leesjury-boeken.

meet & greet [*!] — Schuif samen met enkele andere juryleden 
aan bij Amarylis De Gryse voor een persoonlijke babbel.   

schrijFWorkshop [*!] — ‘Brief aan mijn broer (of zus, vader, 
moeder, oom, tante, vriend of vriendin)’. Auteur Benny Lindelauf helpt 
je op weg om een brief te schrijven naar een geliefd iemand en hem  
of haar in de bloemetjes te zetten.

sneakprevieW — Ontdek welke boeken Bes Ceyssens, Beatrijs 
Peeters en Amarylis De Gryse nu aan het schrijven zijn én jij binnenkort 
kan lezen! – Dempsey Hendrickx presenteert. 

creatieve Workshop [*!] — Haal de architect in jezelf naar 
boven en ontwerp met papier, stiften én tips van illustrator Tamara 
Lodewijckx de fabriek uit ‘Eindspel’ of het gebouw van je dromen.  

leZing — Bjorn Van den Eynde doet uit de doeken hoe hij zijn 
schrijfwerk voor televisie en als auteur van boeken aanpakt.  
Met technische en praktische tips helpt hij schrijvers in spe op weg  
om hun eigen verhalen te gaan schrijven.

schrijFWorkshop [*!] — Met behulp van een paar handige 
tips van Hilde Van Cauteren verzin je alvast één of twee boeiende  
personages én een interessant probleem. Misschien is dat wel  
het begin van je eerste verhaal of manuscript?
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