Den Haag, 3 juni 2014

Geachte boekenvriend,
Zondag 22 juni is het groot feest in het
Kinderboekenmuseum. De derde editie van
festival de Kinderboekenparade wordt georganiseerd in samenwerking met de stichting CPNB. De
uitreiking van de Prijs van de Nederlandse Kinderjury is het feestelijke hoogtepunt van het festival.
Het Kinderboekenmuseum nodigt u en uw leerlingen van harte uit om te komen naar dit gratis
festival dat plaatsvindt in en rondom het museum. Met optredens, workshops en meet & greets!
Literatuur is een kunstvorm en een middel dat het taalvermogen stimuleert, en de fantasie prikkelt.
Dat kinderen plezier kunnen beleven aan literatuur helpt het empatisch vermogen ontwikkelen en
wakkert de kritische reflectie aan. Hier wordt op ingespeeld door tijdens het festival kinderen
spelenderwijs kennis te laten maken met taal in woorden, verhalen en beeld. Door middel van
interactieve optredens van schrijvers en illustratoren komen de verhalen tot leven. Daarnaast
worden er vele (literaire) workshops verzorgd door culturele instellingen waarbij kinderen
aangemoedigd worden om zelf te creëren. Beleving en het actief stimuleren van de fantasie staan
voorop. De Kinderboekenparade is geschikt voor kinderen tussen de 3 – 13 jaar. Het festival vindt
plaats tussen 11.00 – 17.00 uur, ligt naast Den Haag Centraal en is gratis te bezoeken.
Om dit unieke feest vast te leggen is het Kinderboekenmuseum op zoek naar topreporters! Kinderen
tussen de 6 en 12 jaar kunnen zich aanmelden om verslag te doen in tekst en beeld van dit grote
feest voor Omroep West. Zou u kinderen die graag verhalen vertellen, schrijven of verbeelden willen
attenderen op de topreporters? In de bijlage vindt u een digitale flyer met meer informatie.
Voor meer informatie over de Kinderboekenparade kunt u terecht op www.kinderboekenmuseum.nl
of voor het ontvangen van promotiemateriaal of het stellen van vragen, kunt u contact opnemen per
mail of via 070 333 96 06.
Met vriendelijke groet,
Maud van Tongeren,
Coördinator Educatie

