Zaterdag 5 mei

Lezen is een feest!
Kom 5 mei naar De Weyver in Hoogwoud
en beleef de kracht van boeken
en de invloed van verhalen.
Een dag vol theater, boekenmarkten,
voorleessessies, sportactiviteiten
en workshops.

Sportcentrum De Weyver
Hoogwoud

Programma 5 mei
Alles blijft stil!					
10.00 – 11.00 (2 tot 5 jaar)
Een komische vertelvoorstelling van Janna de
Lathouder over een uil met podiumvrees, met
aansluitend een creatieve workshop van Anne Schneider.

Skatewise! 					
11.00 – 12.00 (4 tot 12 jaar)
Durf jij te stunten op de halfpipe? Skateheld Olaf de
Koning geeft een demonstratie en helpt jou met
nieuwe tricks. Iedereen kan meedoen! Ook vertelt Inez
van Loon, auteur van de Skatewise-boeken, over haar
werk én maakt ze bekend wie de schrijfwedstrijd heeft gewonnen.

Ik wil zingen!			
12.00 – 13.00 (4 tot 7 jaar)
Auteur Hannah Borst vertelt, zingt en leest voor
uit het hartverwarmende prentenboek Ik wil zingen.
Een muzikale voorleessessie voor prinsessen en dromers.

Lezen is leuk!				
14.30 – 15.30 (7 tot 12 jaar)
Een hilarische musical van theatergroep ZieZus over
Nina, die zich in een boek verliest en zo in nieuwe
werelden terechtkomt. Welke werelden? Dat is aan jullie!

Lang leve lef!
				
13.00 – 14.00 (12 jaar en ouder)
Auteur Joke Janssen vertelt en leest voor uit haar boek
Lang leve lef! Tevens wordt de winnaar van de
lang-leve-lef!-schrijfwedstrijd bekendgemaakt.

3 Theaterworkshops van Kindertheater Spring van Anna Verschoor,
aangeboden door Stichting Muziek Opmeer
13.30-14.30 (4-6 jaar ) 			
Kleuters leren spelenderwijs hun emoties te ontdekken, hun emoties te uiten,
samen te spelen, te verzinnen en ontdekken! Ouders zijn ook welkom.
14.45-15.30 (2-4 jaar)
Je wordt meegenomen in het verhaal door middel van muziek, dans, theater
en veel fantasie. Ouders zijn ook welkom.
15-45-16.15 (0-2 jaar)
Een zintuigelijke theaterworkshop gebaseerd op boekjes voor de allerkleinsten
en hun ouders. Zingen, voorlezen, voelen, kijken, ruiken, bewegen!

INGANG
LEESFEEST

Locatie: Sportcentrum De Weyver, De Weyver 6, 1718 MS Hoogwoud

Kom naar Het Leesplein voor alle informatie!
Wie?

Leesfeest is een initiatief van Stichting Boekenmarkt Opmeer,
de Westfriese Bibliotheken en Clavis uitgeverij.
Leesfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Clavis,
De Westfriese Bibliotheken en Stichting Muziek Opmeer

