Sprekende Verhalen

HUMOR is geen GRAPJE
Een aanlokkelijk leesbevorderingsprogramma met
humor gekruid voor school en bibliotheek,
naar aanleiding van de Jeugdboekenweek 2015.

Een kwinkslag, mijmering, glimlach
een monkeling, mop of grimlach.
een onverwachte kijk op gewone dingen af en toe.
Met een sausje gekheid,
een lach met een traan.
Licht op kleine kantjes,
allerlei aanverwantjes.
Humor in een woord of
beeld,
in tekst of illustraties
en zotte situaties.
Een heleboel titels komen
aan bod voor alle leeftijden van de basisschool. Per
graad een aangepast aanbod:
Jongste kleuters
Kleuters
Eerste graad
Tweede graad
Derde graad

Praktisch

In het Mobiel theater (De Luisterlezerbus of de Fabulabus),
(30 tot 36 plaatsen grote-kleine kinderen, 25 volwassenen).
Een standplaats, een stopcontact en we kunnen beginnen.
€ 495 voor 1 tot 3 voorstellingen = een dagdeel (max. 4u)
€ 695 voor 3 tot 5 voorstellingen = twee dagdelen (ca 7u)
+ € 0.7/km verplaatsingskost
In een zaaltje of lokaal: prijs op aanvraag en op maat naargelang
aantal voorstellingen, aantal deelnemers en accommodatie.

Beschikbaar vanaf eind februari 2015.
Nu boeken = geen grapje, we komen zeker!

We vissen humor op uit boeken en mixen vertellen
en voorlezen tot een aanstekelijke cocktail voor
kleuters en lagere schoolkinderen.
Lolbroeken en grapjassen houden de humor soms
ver uit de buurt. Maar als de Luisterlezer zo’n broek
en jas aantrekt, worden smakelijke hapjes humor uit
leuke kinder- en jeugdboeken geserveerd.

Blijft actueel en beschikbaar

De Groote oorlog
voor kleine mensen
Programma vertellen en vertelvoorlezen op basis
van het boek van Detty Verreydt en andere
jeugdboeken. Over leven in tijden van oorlog.
Met of zonder bus,
halve dag = een of twee voorstellingen,
hele dag = drie of vier voorstellingen van 60’.
Meer lezen...

Reserveren: via telefoon/gsm, mail of gebruik het formulier op de website.

Volg De Luisterlezer ook op facebook
Voor bibliotheken, streekgericht bibliotheekwerk of scholengemeenschap zijn er voordelige formules voor een opeenvolgende reeks
voorstellingen over meer dagen gespreid en/of op verschillende locaties. Bel voor informatie, offerte, planning.
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