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Alice in Wonderland

kinderboekwinkelnieuws |

zondag
4 oktober
15:00 uur

oktober 2015

www.alicewonderland.nl

Theatervoorstelling “de Nietsmasjiene” door kindertheater KABOEM!
De premiere van een kindervoorstelling in het kader van de kinderboekenweek.
Natuur, wetenschap en techniek... Raar maar waar!
Voor kinderen van 5 tot 10 jaar. Toegang gratis, even aanmelden is prettig,
via aliceinw@xs4all.nl
Kijk voor meer informatie op de website van de kinderboekwinkel.
Voor andere speeldata en locaties van de voorstelling kunt u terecht op
www.kindertheaterkaboem.nl

woensdag
7 oktober
t/m
zondag
18 oktober

KINDERBOEKENWEEK 2015!
Het is bijna zover... woensdag 7 oktober begint de kinderboekenweek.
Alles staat heel even helemaal in het teken van kinderboeken. En waar
kunt u dan beter zijn dan in kinderboekwinkel Alice in Wonderland.
Naast alle kerntitels, de griffels en penselen, ligt ook het boekenweekgeschenk voor u klaar. Dit jaar geschreven door Simon van der Geest,
“Per ongelukt!”
Op onze website vindt u alles over de kinderboekenweek.

vrijdag
9 oktober
18:30 uur

De Spekkie en Sproet show van Vivian den Hollander

zondag
11 oktober

Groot Niet Te Missen Haags Kinderboeken Feest - Centrale Bibliotheek

In bibliotheek Nieuw Waldeck vertoont kinderboekenschrijfster Vivian
den Hollander haar Spekkie en Sproet show. Na aﬂoop zal Vivian haar
boeken signeren. De kinderboekwinkel is erbij met heel veel Spekkie
en Sproet avonturen...

Wij zijn er natuurlijk bij als de Haagse kinderboekwinkel! Met een grote
stand vol kinderboeken die iets te maken hebben met de kinderboekenweek en het kinderboekenfeest. Het feest begint om 12 uur. Mis het niet!
Kijk voor meer informatie op: www.bibliotheekdenhaag.nl

zondag
18 oktober

Kinderboekenmarkt - Zuid57
Een begrip in Den Haag; de Kinderboekenmarkt. Dit jaar op een andere
plek. Zuid57 bij theater Dakota. Met van alles te doen voor kinderen
van alle leeftijden, uitgeverijen van kinderboeken,...
en Alice in Wonderland! Kom kijken bij onze stand.
www.kinderboekenmarkt.nl
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