Vertelvoorlezen
Vertellen en voorlezen, we maken er één potje van. We roeren het voorzichtig om. De
fijnste geuren komen naar boven, letterrijke smaken en dromen borrelen op. Een
heerlijke mix van voorlezen en vertellen vult de ruimte. Recent werk, klassiekers of
vergeten pareltjes krijgen een kans in ons verteltheater.
We proeven en bekijken boeken & prenten met een scheut poëzie, een boeket
romantiek, een toef spanning en veel verbeelding. Gekke avonturen en sterke verhalen
lopen op wieltjes. Laat jezelf verdwalen in verhalen.
Vertelvoorlezen is een methodiek leesbevordering ontwikkeld door De Luisterlezer.

We vertelvoorlezen ZONDER of MET een thema.
Voorbeelden van thema’s: Gevaar, Tijd, Dieren, Geheimen, Piraten, Poëzie, Seizoenen,
Griezelen (Halloween), Vriendschap, Wintervertellingen, Strips, Historische verhalen,
Sprookjes, grootouders, familie, Peuterpret, Avontuur...
30 tot 60 minuten naargelang leeftijd en situatie.
Voor peuters, kleuters, 1ste, 2deof 3degraad LO, op school of in familieverband.
Thema’s op maat en voor speciale doelgroepen zijn mogelijk.
In de Luisterlezerbus of de Fabulabus, en ook in een lokaal of zaaltje komen we gezellig
vertelvoorlezen.

Workshop na de voorstelling
Op aanvraag koppelen we aan een voorstelling een creatieve verwerking in een zaaltje
of lokaal. Beperkt beschikbaar en mits een meerprijs.

Een greep uit de beschikbare thema's
Voor Al tijd
een leeslustverwekkend programma met Tijd als Thema
Tijdloze, donker galmende of helder rinkelende verhalen nemen de
tijd. Vooral tijd. Voor altijd.
Een kaderverhaal verbindt verhalen en fragmenten uit boeken voor
kinderen van 4 tot 12 jaar.
http://www.luisterlezer.be/userfiles/files/Vooraltijd-promo.pdf

Allemaal Beestjes
We nemen alle verhalen over dieren die de ronde doen en
in boeken werden neergeschreven mee in de
Luisterlezerbus. Het publiek reist mee in de fantasie van
de verteller en van Toontje die op zoek is naar zijn
vriendinnetje en haar met een leuk dierenverhaal wil
verrassen.

Het raadsel van de zwarte puzzel
De voorstelling zet je op het spoor van mooie en spannende geheimen
uit vele leuke boeken.
We laten de toeschouwers snuffelen, luisteren en van een streepje
poëzie of muziek genieten.
http://www.luisterlezer.be/volwassenen/geheimen_promo.pdf
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Zo mooi als nooit tevoren
Deze ochtend in de spiegel gekeken? Ons spiegeltje aan de wand in
de Luisterlezerbus is geduldig en tovert telkens een andere en
mooiere figuur tevoorschijn. Uit een mooi boek. Of uit een boek
over mooie dingen. Of over mooie mensen.

Spraakwaterverhalen
Verhalen bij het ruisen van de zee, de stroming van rivieren, de
stilstand van een plas of de donkerte van een meer. Onze bronnen
ontspringen in recente en minder recente kinderboeken,
volksverhalen en liederen waarvan je het water in de mond krijgt.
Sluit aan bij het MOS-thema WATER.

Historische verhalen
Vertelvoorlezen voor de tweede of de derde graad met verhalen uit een nabij
en ver verleden.
De verstrooide professor heeft de mooie tijdsband van de Luisterlezer
helemaal overhoop gehaald. Met fragmenten uit boeken brengt hij het
historische geheugen weer een beetje op orde...

De boze heks in muzische vorm
De kinderen worden oin de bus betoverd door de verhalen
over de boze heks van Hanna Kraan.
In het bos delen egel, uil en haas lief en leed. De heks wordt
vaak ontzettend kwaad, maar sluit telkens weer vriendschap.
Geknipt voor het onderwijs en als randactiviteit voor de
bibliotheek.
Leerdoelen en Leesdoelen: Muzische vorming, taal,
leesbevordering.
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