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Heerlijke hapjes (Stichting Philidelphia)

Tijd: 10.00 – 12.00 uur             Voor wie: Iedereen             Waar: Begane grond

Mini workshop In 10 stappen lekker in je vel (Schrijver Cisca den Boer)

Stel je eens voor dat je elke situatie aankan zonder gedoe, zonder stress en je meer tijd en 
energie hebt voor de dingen waar jij blij van wordt. Praktische handvatten om ervoor te 
zorgen dat je energiek blijft. 

Tijd: 10.15 – 10.45 uur             Voor wie: 18+             Waar: 2e verdieping

Voorleesheld mini (Bibliotheek/LimonadeBrigade)

Luister ademloos naar onze voorleesheld. Zij brengt ieder verhaal tot leven!
Tijd: 10.30 – 11.00 uur             Voor wie: 0 - 4 jaar             Waar: Begane grond

Coderdojo Bouw zelf een app of website!

Zelf een app of website bouwen? Bij CoderDojo kan het! Dit is de ideale activiteit voor 
kinderen en jongeren die graag met computers werken. In plaats van spelletjes spelen, 
mag je ze nu gaan bouwen.

Tijd: 10.30 – 12.00 uur             Voor wie: 7 - 17 jaar             Waar: 1e verdieping

Interactieve sessie Toen het Oorlog was (Schrijver Annemiek de Groot)

Denk jij dat je al veel weet over de Tweede Wereldoorlog? In deze workshop leer je dingen 
waar je meester of juf verbaasd over zal zijn! Voor kinderen vanaf 10 jaar.

Tijd: 10.30 – 11.15 uur             Voor wie: 10 - 13 jaar             Waar: 1e verdieping

Maak je eigen Presse Papier (Limonadebrigade)

Maak je eigen Presse Papier. Houd al je belangrijke papieren bij elkaar met deze mooie 
steen. 
Tijd: 11.00 – 11.30 uur             Voor wie: 0 - 4 jaar             Waar: Begane grond

College Storyteling Hoe vertel ik een boeiend verhaal? (Roy Grünewald)

Een interactief college over storytelling. Waarom worden sommige verhalen beter 
onthouden dan andere? Aan de hand van het sprookje van Roodkapje leer je de geheimen 
van een briljant verhaal. 

Tijd: 11.00 - 12.00 uur            Voor wie: 18+             Waar: 2e verdieping

Maak een kijkverhaal van restafval! (Auteur en kunstenaar Ariena Ruwaard)

Schuif lekker aan en maak een mooie kijkdoos van restafval. 

Tijd: Doorlopend      Voor wie: 4 - 12 jaar            Waar: Begane grond

Schrijversplein

Unieke kans om Gorinchemse schrijvers te onmoeten. Wie zijn ze en wat schreven ze? Met 
o.a. Jacob Slavenburg, Meta du Croq, Cisca den Boer, Annemiek de Groot en de Gorcumse 
Literatuurprijs

Tijd: Doorlopend            Voor wie: Iedereen             Waar: 1e verdieping

Lezen & ontmoeten 

Op onze leestafel vind je boeken, artikelen en vragen over Gorinchem. Neem plaats en laat 
je verrassen door interessante ontmoetingen en boeiende verhalen.
Tijd: Doorlopend            Voor wie: Iedereen             Waar: 1e verdieping

Leesfeest

Tijd: Doorlopend            Voor wie: Beginnende lezers en ouders            Waar: Begane grond

Start jouw kind met lezen? Neem dan samen deel aan het Leesfeest. Met een rondleiding 
voor jou als ouder en een speurtocht door de bieb van je kind. Je ontvangt ook het boekje 
‘Hoera mijn kind leest’



Verhalen die je er vindt of juist zelf maakt. Verhalen uit 
boeken óf uit mensen. Wat jouw verhaal ook is, de bieb is een 
plek waar je welkom bent en waar je jezelf kunt zijn. Samen 
met anderen. Of je nu wilt lezen, leren of ontmoeten. De bieb 
is dé plek voor ontwikkeling. Voor iedereen. Zodat iedereen 
kan #meedoen.

Daarom organiseren wij op 25 
september het Festival Een Wereld 
vol Verhalen, kleurrijke verhalen uit 
Gorinchem. Met super toffe activiteiten 
voor alle leeftijden. Kom naar de 
bibliotheek, laat je inspireren door 
kleurrijke verhalen, ontmoet schrijvers, 
partners, vrijwilligers en medewerkers 
van de bibliotheek én creëer jouw eigen 
verhaal!

Zaterdag 25 september 2021
10 - 16 uur (deuren openen om 9.45u)

Bibliotheek Gorinchem 
is een plek vol verhalen

Dit festival wordt mogelijk gemaakt 
door de bibliotheek en haar partners/
Gorinchemse schrijvers. Aanmelden voor 
activiteiten is niet nodig, vol=vol.
 
In verband met jouw en onze veiligheid 
zullen wij ons houden aan de dan 
geldende Corona richtlijnen. Houd 
daarom onze Facebook en website in de 
gaten voor actuele informatie!

Workshop Ontregelen (Agnes Broeksma - De Letterbaas)

Heb jij grote of bescheiden schrijfambities? Laat jij ze ook in de kiem smoren door al dan 
niet geschreven regels? Kom dan een uurtje Ontregelen. Na deze workshop wacht je niet 
langer op inspiratie, maar regel je die eenvoudig zelf. Besef je dat schrijven pas echt leuk 
wordt als de tekst regelmatig niet spoort en ga naar huis als je een punt durft te zetten. 
Tijd: 13.00 – 14.00 uur             Voor wie: 18+             Waar: 2e verdieping

Maak je eigen videoverhaal (Kunstenaar Marleen van Zwienen)

Iedereen maakt tegenwoordig filmpjes. Maar wat als je een stap verder wilt? Hoe bewerk 
je ze en hoe kun je er een goed verhaal van maken? Een 2 uur durende workshop. Kom op 
tijd, want vol=vol!

Tijd: 10.00 – 12.00 uur             Voor wie: 10 - 18 jaar             Waar: 2e verdieping

Welke kleur zie jij? (Agnes Broeksma - De Letterbaas)

Zie je wel echt wat je denkt te zien? Kijk met andere ogen naar jezelf en de wereld en ga 
lekker creatief aan de slag.

Tijd: 10.00 – 10.30 uur             Voor wie: 0 - 4 jaar             Waar: Begane grond

Post It! Station (Agnes Broeksma - De Letterbaas)

Wil jij berichtjes sturen die raken? Maak dan een stop bij het Post It! Station. Met de tips 
tover je in een handomdraai de mooiste zinnen op papier. Ook als je niet kunt schrijven. 
Kies je opdracht, volg de route, laat je verrassen en Post It!  

Tijd: 11.00 – 12.00 uur             Voor wie: 12+             Waar: 1e verdieping

Kennismaken met de Leesmaatjes (Project van de Spreekkamer)

Wie zijn de leesmaatjes en wat doen ze? Maak kennis met ze!

Tijd: 11.00 – 11.30 uur             Voor wie: 14 - 18 jaar             Waar: 1e verdieping

Fake news, sagen en legenden uit Gorinchem (Verhalenjager Roy Grünewald)

Sagen, legenden en historisch fake news die verborgen liggen in de duistere stegen van de 
stad.
Tijd: 13.00 – 13.45 uur             Voor wie: 10+             Waar: Begane grond

Kleurrijke hapjes (Nouzha Ouladben Taieb)

Tijd: 13.00 – 16.00 uur             Voor wie: Iedereen             Waar: 1e verdieping

Workshop Film & Educatie (IFFG)

IFFG toont films van over de hele wereld met verhalen die je raken. Leer hoe een film een 
geweldig middel is om een verhaal te vertellen en hoe je echt naar een film moet kijken!
Tijd: 13.30 – 14.00 uur             Voor wie: 14+             Waar: 1e verdieping

Mini workshop In 10 stappen lekker in je vel (Schrijver Cisca den Boer)

Stel je eens voor dat je elke situatie aankan zonder gedoe, zonder stress en je meer tijd en 
energie hebt voor de dingen waar jij blij van wordt. Praktische handvatten om ervoor te 
zorgen dat je energiek blijft. 

Tijd: 14.15 – 14.45 uur             Voor wie: 18+             Waar: 2e verdieping

Interactieve sessie Toen het Oorlog was (Schrijver Annemiek de Groot)

Denk jij dat je al veel weet over de Tweede Wereldoorlog? In deze workshop leer je dingen 
waar je meester of juf verbaasd over zal zijn! Voor kinderen vanaf 10 jaar.
Tijd: 14.30 – 15.15 uur             Voor wie: 10-13 jaar              Waar: 1e verdieping

Ask me Anything met Aloka Liefrink (o.a. bestseller auteur van Onderhuids)

Aloka praat openhartig over haar worsteling met adoptie en geweld. Wat is haar link 
met Gorinchem? Hoe werd zij schrijver en coach? Kies een vraag, waarvan jij graag het 
antwoord wilt weten.
Tijd: 15.00 – 16.00 uur             Voor wie: 18+             Waar: Begane grond

Theaterlezen

Welke rol pak jij in dit theaterstuk? Uit je hoofd leren is niet nodig. Iedereen speelt zijn rol 
door het theatraal voorlezen van eenvoudige teksten. Ook geschikt als je de Nederlandse 
taal nog niet zo goed beheerst.

Tijd: 15.00 – 16.00 uur             Voor wie: 18+             Waar: 1e verdieping

In gesprek met de Spreekkamer (Sabine Taal)

De Spreekkamer is een broedplaats van ideeën. Heb jij een kleurrijk idee dat de stad 
waardevoller kan maken? Neem plaats op het spreekkleed!
Tijd: Doorlopend             Voor wie: 12+             Waar: 1e verdieping

IFFG Filmhoek

Maak kennis met het Internationaal Film Festival Gorinchem.
Tijd: Doorlopend             Voor wie: 12+             Waar: 1e verdieping

Mijn Verhaal LIVE met de burgemeester en kinderburgemeester 
(Milano van der Gaag in gesprek met Samuël Heule & Reinie Melissant)

Tijdens Mijn Verhaal vertellen Gorcumers openhartig een spannend, indrukwekkend, 
ontroerend of leuk verhaal. Vandaag het verhaal van de eerste Kinderburgemeester van 
Gorinchem.

Tijd: 14.00 – 14.30 uur             Voor wie: Iedereen             Waar: Begane grond

Partnerhoek

Ontmoet onze vaste partners en hoor wat zij voor jou kunnen betekenen op het gebied 
van taal- of digitale vaardigheden!
Tijd: Doorlopend             Voor wie: 18+             Waar: 1e verdieping


