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Jeugdboekenmaand viert vriendschap
Naar goede gewoonte viert ARhus in maart de Jeugdboekenmaand. Tal van leuke activiteiten voor
jeugd staan op til. Dit jaar staat het thema 'vriendschap' centraal.
Er zijn goede vrienden, beste vrienden, verloren en vergeten vrienden, vrienden van op school,
vrienden van de voetbalclub, vrienden die familie zijn, oude vrienden, nieuwe vrienden, voorlopig
onbekende vrienden, onzichtbare vrienden, boekenvrienden, dierenvrienden, Facebookvrienden,
verre vrienden, vrienden voor heel even en vrienden voor altijd.
ARhus viert de vriendschap met…


Familiefilm Rosie en Moussa - Zaterdag 16 maart - gratis
Rosie & Moussa is een familiefilm gebaseerd op de bekroonde boeken van Michael De Cock
en Judith Vanistendael. Samen met Rosie en Moussa ontdekken kinderen van 8 tot 12 jaar
de grootstad als een plek om eindeloos veel avonturen te beleven. Je kan er spelen, dromen
en op-en-top kind zijn. Deze film uit eigen land krijgt dankzij de hedendaagse thematiek
en de ijzersterke cast ook internationale allure.



Verteltheatervoorstelling: Beste vrienden voor ... altijd? – Zaterdag 23 maart - gratis
Francesco D'Amigo, de vriendschapswizard met een vijsje los, vertelt tijdens de Best
Friends Forever datingshow over het belang en de impact van vriendschap op ons leven.
Voor kinderen van 6 tot 8 jaar en hun ouders.



Vriendenboek Jeugdboekenmaand 2019
In de workshopruimte op verdieping +2 van ARhus De Munt staat het grote Vriendenboek.
Wie een pagina invult en afgeeft aan de infobalie, krijgt een unieke Jeugdboekenmaandbutton. Ook wie een speciale kleurplaat inkleurt, kan zo’n button krijgen. (Vanaf maandag
4 maart, tijdens de openingsuren van ARhus, zolang de voorraad strekt.)



Leestips
Inspirerende boeken- en striptips over vriendschap voor lezers tussen 3 en 15 jaar vind je
op de themastand op verdieping +2 in ARhus De Munt én in ARhus afdeling Rumbeke. En
uiteraard ook op www.arhus.be/jeugdboekenmaand.



Auteurslezingen voor kleuter- en lager onderwijs
Naast de activiteiten voor het grote publiek verwelkomt ARhus ook 32 klassen - goed voor
meer dan 620 kleuters en lagere schoolkinderen - voor 5 auteurslezingen, waarvan één

heel bijzondere ‘lezing’ met voorleeshond Spencer. Klassen die geen lezing kregen, kunnen
wel een boekenpakket of workshop vloggen winnen.

De Jeugdboekenmaand is een initiatief van Iedereen Leest, een Vlaamse vzw voor leesbevordering
die wordt gesubsidieerd door het Vlaams Fonds voor de Letteren en staat onder de Hoge
Bescherming van Hare Majesteit de Koningin. De hele maand vinden er honderden activiteiten
plaats over heel Vlaanderen, met leesplezier als focus.

Niet voor publicatie / contact voor meer informatie:
Bieke Deceuninck, verantwoordelijke communicatie ARhus
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