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De Kinderboekenparade
Op de Kinderboekenparade is van alles te ontdekken,
beleven en vooral ook te doen! Met onder andere Paul
van Loon, Niki Smit, Jacques Vriens, Bette Westera en
heel veel anderen.
Natuurlijk is de leukste kinderboekwinkel van Den Haag
erbij om u al deze mooie boeken aan te bieden!
Voor het volledige programma kun u het best even op
de website kijken: www.kinderboekenparade.nl.
Tijdens de parade zal de winnaar van de Kinderjury 2016 bekend worden gemaakt.
Dit zijn de genomineerden:
categorie 6-9 jaar:
Botje – Janneke Schotveld
De Gorgels – Jochem Myjer
De reis van Raaf en Papegaai – Li Lefébure
Fantasia X – Geronimo Stilton
Weerwolvensoep – Paul van Loon

zondag
19 juni
14:00 uur

categorie 10-12 jaar:
De gruwelijke generaal – Jozua Douglas
De waanzinnige boomhut van 52 verdiepingen – Andy Grifﬁths
Dirkje Bakkes, brandnetelspecialist – Tosca Menten
Dummie de mummie en de drums van Massoeba – Tosca Menten
Het leven van een Loser 9 – Flutvakantie – Jeff Kinney

Boekpresentatie “De olifant die niet wist of hij verdwaald was”
Ooit een verdwaalde olifant gezien in Nederland? Wij ook niet! Maar
fotograaf Thomas Nondh Jansen ziet ze continu en heeft ze vastgelegd
in een fotoboek voor kinderen.
Op zondag 19 juni wordt het fotograﬁsch prentenboek ‘De olifant die
niet wist of hij verdwaald was.’ gelanceerd. Wees welkom bij kinderboekwinkel Alice in Wonderland voor een feestelijke opening!
Het programma ziet er als volgt uit:
14.00 - Voorlezen
14.15 - Start kinderworkshop: maak je eigen olifantenmasker en ga op de foto met de Olifant!
15.00 - Boeklancering - introductie door Leopold + uitreiking eerste exemplaar
15.15 - Afsluitend drankje + borrel

woensdag
29 juni
15:00 uur

Het Zeeheldenfestival
kindertheater KABOEM! speelt “Geitjebrij”
Op het Zeeheldenfestival is van alles te doen voor jong en
oud. Zoals kindertheater van KABOEM! op woensdag. Hun
voorstelling Geitjebrij is eigenlijk een sprookje in een nieuw
jasje.
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