
De Foire du Livre de Bruxelles is het oudste, meest prestigieuze Franstalige boekenfestival in België. 
Meer dan een gewone boekenbeurs is de Foire du Livre de Bruxelles een cultureel evenement, dat 
bovendien gratis is. Workshops, auteursontmoetingen, lezingen, tentoonstellingen, voorstellingen, 
rondetafelgesprekken, activiteiten voor jongeren, signeersessies, concerten en filmvoorstellingen – 
iedereen vindt er zijn gading!

De Foire du Livre de Bruxelles zet volop in op leesplezier en het doorgeven van de leesmicrobe aan 
de lezers van morgen. In 2019 is Vlaanderen eregast, en krijgt l iteratuur uit het noorden van ons land 
een speciale plek, ook in het programma voor scholen. Kinderen en jongeren krijgen de kans Vlaamse 
schrijvers en il lustratoren te ontmoeten, samen te lezen, te knutselen en te praten over boeken.

DONDERDAG 14 FEBRUARI 
10u - Yasmina en de aardappelstempels 

Maak kennis met Yasmina, nieuwe stripheldin 
en superster in de keuken. En ontdek hoe je 
aardappelen niet alleen kunt gebruiken om 
frieten van te maken, maar ook om mee te… 
tekenen! 

Workshop met Wauter Mannaert.

Doelpubliek : 8 tot 10 jaar (3de tot 5de leerjaar 
lager onderwijs, 1 klas)

Vlaams Paviljoen

Georganiseerd door Flirt Flamand

11u - Het meisje en de soldaat 
Auteur Aline Sax leest voor en vertelt samen 
met il lustratrice Ann De Bode hoe hun boek 
Het meisje en de soldaat (De Eenhoorn) 
ontstond. Een warme novelle over de ongewone 
vriendschap tussen een blind meisje en een 
zwarte soldaat. 

Gesprek met auteur Aline Sax en il lustratrice 
Ann De Bode, gemodereerd door Lucie 
Cauwe.

Doelpubliek : 11 tot 13 jaar (6de leerjaar lager 
onderwijs tot 1ste klas secundair onderwijs, 2 
klassen)

Georganiseerd door Flirt Flamand

1

Jaar

12u - illustrator vs illustrateur 
Tom Schamp en Philippe de Kemmeter - 
een Vlaamse en een Waalse topillustrator 
- interviewen elkaar met hun tekenpen/
kleurpotlood/verfborstel. Kleur gegarandeerd!

Interview met il lustratoren Tom Schamp en 
Philippe de Kemmeter door Stéphane Noël.

Doelpubliek : 10 tot 12 jaar (4de tot 6de leerjaar 
lager onderwijs, 2 klassen)

Vlaams Paviljoen

Georganiseerd door Flirt Flamand

13u - topillustrator en sterauteur

Ingrid Godon is een topillustrator uit Vlaande-
ren en Carl Norac een sterauteur uit Wallonië.  
Zet je schrap voor een gesprek over beren, 
boos zijn en over vriendschap: Ik en de beer 
(Querido).

Gesprek met il lustratrice Ingrid Godon en 
auteur Carl Norac, gemodereerd door Lucie 
Cauwe.

Doelpubliek: 6 tot 8 jaar (1ste tot 3de leerjaar 
lager onderwijs, 2 klassen)
Vlaams Paviljoen

Georganiseerd door Flirt Flamand
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VRIJDAG 15 FEBRUARI 
10u -  Wa k k e r W o r d e n! 
Illustrator Pieter Gaudesaboos leest voor uit Word 
wakker Walter (auteur: Lorraine Francis - Lannoo). 
Daarna maakt hij samen met jou ‘het kleinste boekje 
ter wereld’.

Workshop met Pieter Gaudesaboos

Doelpubliek: 6 jaar (1ste leerjaar lager onderwijs, 1 
klas)

Vlaams Paviljoen

Georganiseerd door Flirt Flamand

11u -  ui l s k u i k e n s

Illustratrice Sabien Clement leest voor uit Uilskuiken 
en Takkeling (auteur: Raf Walschaerts en Ariane 
Sonck – Lannoo) terwijl ze live tekeningen maakt. 
Kan jij ook een uiltje maken?

Workshop met Sabien Clement

Doelpubliek: 8+ jaar (3de leerjaar lager onderwijs, 
2 klassen)

Vlaams Paviljoen

Georganiseerd door Flirt Flamand

Nederlandstal ige auteurs

12u -  po e s z o e k t H u i s 
Illustrator Leo Timmers leest voor uit Een huis 
voor Harry (Querido) en daarna teken jij je 
allermooiste kat: dun, dik, gestreept, gevlekt of met 
regenboogsterretjes. Alles kan!

Workshop met Leo Timmers

Doelpubliek: 6+ jaar (1ste leerjaar lager onderwijs, 
2 klassen)

Vlaams Paviljoen

Georganiseerd door Flirt Flamand

13u – sl a m p o e t s

Vier slamdichters steken de taalgrens over voor 
een ontmoeting op het podium van Flirt Flamand.

Een wervelende spoken word performance in het 
Frans en het Nederlands.

Spoken word optreden met Jee Kast (NL), Max 
Greyson (NL), Joy Slam (FR) en Nestor Camille Pier 
(FR) (met lesmap)

Doelpubliek: 14+ (3de tot 6de jaar secundair 
onderwijs, 2 klassen)

Vlaams Paviljoen

Georganiseerd door Pianofabriek en Flirt Flamand
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Alle activiteiten worden door de Foire du Livre de Bruxelles gratis aangeboden. Om er voor iedereen een aangenaam 
en kwaliteitsvol bezoek van te maken is het wel verplicht te reserveren voor het scholenprogramma.

Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk 17 januari 2019.

Bij deelname aan een /ontmoeting/lezing/interview met een auteur of een illustrator wordt van de klassen een goede 
voorbereiding verwacht.

Ook zonder reservering is de Foire du Livre de Bruxelles gratis toegankelijk voor scholen. Klassen kunnen de beurs 
bezoeken en deelnemen aan activiteiten zoals tentoonstellingen, een quiz enzovoort.

meer inFo
WWW.Flb.be

Praktische informatie
Wanneer?
Van donderdag 14 februari 2019 tot en met zondag 17 februari 
2019.
Elke dag van 10 tot 19 uur.
Op vrijdag 15 februari nocturne tot 22 uur.

Waar?
Tour & Taxis - Havenlaan, 86c - 1000 Brussel
Bus: MIVB 14 - 15 - 57 - 88 (halte Tour & Taxis) - 89 (halte 
Picard) en De Lijn 129 - 620 (halte Ribaucourt)
Tram: 51 (halte Sainteclette)
Metro: lijn 2 (halte Yser of Ribaucourt)

inGrid Godon

els 
beerten

tom sCHamp

Carll Cneut
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Registratieformulier - Schoolgroep

School
naam 

straat en nummer

postCode en plaats

e-mail (sCHool)

teleFoon (sCHool)

GroepSverantWoordelIjke op de beurS
Gelieve deze informatie in te vullen, zodat we u ti jdens de beurs kunnen bereiken.

naam, voornaam

FunCtie

e-mail (privé)
Gsm (bereikbaar op 
de beurs)
aantal beGeleiders

is dit uW eerste bezoek aan de Foire du livre de bruxelles?
O ja                               O Nee

Uiterlijk op 17 januari 2019 op te sturen naar jeunesse@flb.be.

beZoekdaG :         O DONDERDAG 14/02/2019        O VRIJDAG 15/02/2019 
Als u van plan bent om op de twee dagen te komen, vul dit formulier dan twee keer in.

GeWenSte actIvIteIt(en) Vul de vakken in die overeenkomen met uw keuze.

aantal 
studenten

leeFtijd / 
leerjaar

uur GeseleCteerde 
auteurs / Gekozen 
proGramma

titel van voorbereid 
boek

auteurs 
ontmoetinG

auteurs 
ontmoetinG

WorksHop

WorksHop

rondleidinG 
door de beurs

aanWeziGHeid 
op de beurs 
zonder 
proGramma

totaal aantal Studenten dIe de beurS beZoeken :

Voor elke activiteit zijn de plaatsen beperkt afhankelijk van de beschikbare ruimte en de vereisten van de auteurs en illustratoren. Ze worden toegekend 
volgens de chronologische volgorde van de inschrijvingen. We kunnen mogelijk niet aan alle verzoeken voldoen, maar stellen dan alternatieven voor.


