FREDAG 19. januar
09.30 - 17.00

STATUSSEMINAR for børne- og
ungdomslitteratur 2018

salen, 3. sal

æstetiske udvikling i et digitaliseret
ayoe quist henkel den
og medialiseret tekstlandskab
jens raahauge årets nordiske børne- og ungdomsbøger
caroline sehested årets billedbøger
anne-mette hermansen årets læse let-bøger
felix paulsen graFIc novels og tegneserier
om sam
kim leine
arbejd
et
peter bay alexandersen mellem forfatter o
g illus
trator
eline mørch jensen
elisabeth gjerluFF nielsen litterære forbilleder

for tilmelding til og betaling for seminariet:
www.bibliodan.dk/sem/ibbyseminar2018

10.00 - 10.40

Teater: bord dæk dig

10.00 - 12.00

værksted: sy en lyttelæseven

10.30 - 11.30

forfatterbesøg: morten dürr

bydelslab., 2. sal

En sjov forestilling inspireret af Brd.
Grimms folkeeventyr med teater asta
basta. fRA 3 ÅR. Kræver tilmelding.

VÆRKSTEDET, 3. sal

Børn & Unge, 1. sal

13.45 - 14.30

foyeren, stueetagen

Kom og lav din egen bløde ven som gerne vil
lytte til alle dine historier. for de store
børnehavebørn. kræver tilmelding.
hvordan fINDER EN FORFATTER DEN GODE
HISTORIE? FOR 4. og 5. klasser. kræver
tilmelding.

fernisering: into the wind!

biblioteket præsenterer den internationale
kunstudstilling ‘Into the wind!’ med illuStrationer fra nordiske børnebøger skabt
af 17 kunstnere fra 9 nordiske lande.

ill.: stian hole

LØRDAG 20. januar
10.00 - 14.00

VÆRKSTED: sy en lyttelæseven

10.00 - 10.30

den standhaftige tinsoldat

VÆRKSTEDET, 3. sal

Kom og lav din egen bløde ven som gerne
vil lytte til alle dine historier. for børn og
deres voksne.

salen, 3. sal

‘Det lille turneteater’ præsenterer h.c. andersens klassiske fortælling for 2-5 årige.
kræver tilmelding.

10.15 - 11.45

fold din historie med dyr

10.00 - 12.00

bibliotekshundene

12.00 - 13.00

forfatterbesøg: manu sareen

12.00 - 13.30

fold din historie med dyr

13.15 - 14.45

BØRNEBIOGRAFen viser FILM

10.00 - 15.00

festivalmenu hos kaFFEkværnen

Børn & Unge, 1. sal

bydelslab., 2. SAL
salen, 3. sal

Børn & Unge, 1. sal

salen, 3. sal

caféen, stueetagen

Et forløb med tove krebs lange, som fortæller historier om dyr, der ikke FIndes. Med
hjælp tegner og klipper i dyrene ud og samler dem til en lille bog, i får med hjem. OBS!
dørene lukkes kl. 10.15. for 4-7 ÅRige.

læs højt for en hund. fRA 6 ÅR.
hør manu fortælle om iqbal Farooq.

Et forløb med tove krebs lange, som fortæller historier om dyr, der ikke FIndes. Med
hjælp tegner og klipper i dyrene ud og samler dem til en lille bog, i får med hjem. OBS!
dørene lukkes kl. 12.00. FRA 7 ÅR.

Se FILmatiseringen af en iqbal farooq-bog.
kyllingepølsehorn med Grøntsagsspyd, Rasmus Klump-pandekager med Frugtspyd og en
Jordbærsmoothie for i alt 75 kr.

deltag i
konkurrencer
og vind bogpræmier

tilmelding kan
foregå på biblioteket
i skranken i stueetagen eller
på Tlf. 8220 5435.
vi glæder os til at se dig og dine på
BIBLIOTEKET
Rentemestervej 76
2400 København Nv
læs mere på
bibliotek.kk.dk/bib

