beleef het in de bib!
LITERATUUR EN POËZIE IN DE BIB
Gedichtendag, donderdag 30 en vrijdag 31 januari
Bibbezoekers krijgen een fijne attentie en kunnen tussen 16 en 19u genieten van performances
door de leerlingen van de Kunstacademie. Op vrijdagavond is er een gedichtenwandeling in
Elst m.m.v. Toneelgroep Elsuth, onder het thema ‘Vuur!’. Vertrek aan de kerk van Elst om 20u.
Jo Claes, auteurslezing, donderdag 28 mei, 20u
Jo Claes is niet alleen de auteur van de bekende reeks misdaadverhalen - met de
innemende inspecteur Thomas Berg - die zich afspelen in Leuven, maar ook van
ander literair werk en boeken rond mythologie, hagiografie en iconografie. Veelzijdig!

MUZIEK IN DE BIB
Some Folks, aperitiefconcert, zondag 8 maart, 11u30
De driekoppige band Some Folks brengt Americana & roots en eigen nummers.
Pierre, Pato en Marie-Paule op gitaar, mandoline, harmonica maar ook berimbau en kalebas.
Billy & Bloomfish, avondconcert, donderdag 2 april, 20u
Kathleen en Pascale brengen nummers van hun jongste cd ‘Happy Incomplete’.
Stemmen en gitaarspel in een muzikaal universum dat blues, countryblues en folk raakt.
Duo Adentro, aperitiefconcert, zondag 10 mei, 11u30
Adentro staat voor de verrassende ontmoeting van klassieke gitaar en piano.
Saskia en Maarten brengen muzikale sprankels van Debussy, Ravel, Mompou en Piazzolla.
Grupetto met ‘Rhapsody in blue’, zondag 20 september, 15u, zaal Europa
Muziek (+ tapdans) van George Gershwin. Activiteit van de Seniorenraad i.s.m. de bib.
Festival van Vlaanderen - St. George Quintet, zaterdag 3 oktober, 20u
Het jonge, beloftevolle strijkersensemble St. George Quintet brengt in de kerk
van Everbeek-Beneden het programma ‘The Bullet’ met muziek van Beethoven en G. Onslow.
Hans Ryckelynck, avondconcert, donderdag 26 november, 20u15
In het Beethovenjaar laten we ook pianomuziek van de jarige grootmeester klinken.
Uitgevoerd door een toppianist! - Inleidende voordracht ‘Vroeg-romantiek’ om 19u.

FILM IN DE BIB
Colette, vrijdag 14 februari, 20u
Verfilming van een periode uit het leven van de Franse schrijfster Colette (‘De kat’,
‘Claudine’-serie, …) met een briljante Keira Knightley in de hoofdrol.
The Hate U Give, vrijdag 4 september, 19u30 (ook voor jongeren!)
Aangrijpende verfilming van het boek van Angie Thomas (beste vertaalde jeugdboek
2018). De jonge Starr moet keuzes maken na een dodelijke schietpartij op een vriend.
The Good Liar, vrijdag 11 december, 20u
Helen Mirren en Ian McKellen schitteren in de verfilming van het boek
van Nicholas Searle. Meesteroplichter Roy ontmoet de rijke weduwe Betty ...

MEDIAWIJZE LEZINGEN of WORKSHOPS IN DE BIB
Online bankieren en betalen zonder kaart, donderdag 26 maart, 13u30-16u30
Tijdens deze voordracht wordt stilgestaan bij de vele mogelijkheden om te betalen en
bankieren met tablet en smartphone, vaak zelfs zonder kaart of pincode. I.s.m. Seniornet Vlaanderen.
Itsme & Payconiq, donderdag 30 april, 13u30-16u30
In deze workshop krijg je Itsme en Payconiq helemaal onder de knie! I.s.m. Seniornet Vlaanderen.
Slimme luidsprekers en domotica, maandag 21 september, 20u
Via een slimme luidspreker je agenda plannen, een recept opvragen en je
verwarming aanzetten? Het kan allemaal! Digi-expert Joachim Leeman licht toe.
Privacy en veiligheid op pc en internet, dinsdag 6 oktober, 13u30-16u30
In deze praktisch gerichte voordracht krijgen de deelnemers heel wat tips
om zich daarna met een geruster gemoed op het wereldwijde web te wagen. I.s.m. Seniornet Vlaanderen.
Nee tegen nonsens: voordracht over fake news, donderdag 12 november, 20u
In deze interactieve lezing wordt gekeken naar diverse technieken die gebruikt worden
om beeldvorming te beïnvloeden, met veel concrete voorbeelden uit de actualiteit.
Een lezing van Europahuis Ryckevelde.

Computerkliniek, op zaterdagvoormiddag tussen 10 en 12u, in de leeszaal
Kleine problemen met je laptop, smartphone of tablet? Een computerexpert helpt
je verder. Boek vooraf je afspraak. Elke 2de en 4de zaterdag van de maand.
I.s.m. Seniorenraad Brakel.

KUNST IN DE BIB
februari-maart

Johan Linthout

april-mei

Monique Van Opdorp

juli-augustus

Carine Hantson en Guy Gillis

oktober-november

Antoinette Detant

december-januari

Kunstkring Parnassos

J. Linthout
M. Van Opdorp

A. Detant

LEZINGEN DIE ERTOE DOEN IN DE BIB
Bert Govaerts over Albert De Vleeschauwer tijdens W.O. II, vrijdag 3 april, 20u
Bert Govaerts is auteur en documentairemaker. A. De Vleeschauwer (°Brakel) was minister.
Een activiteit van de Geschied- en Heemkundige Kring Triverius i.s.m. de bib.

‘Het Koerdisch Utopia’ door Ludo de Brabander, donderdag 23 april, 20u
Ludo de Brabander volgt de Koerdische kwestie sinds de jaren 90 op de voet. In zijn
recente boek vertelt hij over een uniek politiek experiment in Noord-Syrië: utopie of mogelijk?
‘Zero Waste Rollercoaster’ door Veerle Colle, donderdag 11 juni, 20u
Zero waste wanabe Veerle Colle ging eind 2014 de uitdaging aan om haar
afval te beperken tot het minimum. Ze deelt haar ervaringen via illustraties.
In deze lezing overloopt ze een rollercoaster aan tips. Zo kan je zelf aan de slag!

I.s.m. de Milieuraad.

‘Pelgrim op sneakers’ door Johan Swinnen, donderdag 29 oktober, 20u
Johan Swinnen is kankeronderzoeker. Negen jaar geleden werd bij zijn zoon Pieter een
hersentumor werd vastgesteld. Uit dankbaarheid dat Pieter de ziekte overleefde,
ondernam Johan 2 looptochten en creëerde daarmee een symbool van hoop en verbondenheid.

EXTRA BOEKENPLEZIER IN DE BIB
Boekenverkoop, zaterdag 10 en zondag 11 oktober
Afgevoerde boeken en andere materialen worden verkocht aan superzachte
prijsjes. Tijdens de openingsuren (9-12 en 10-12u). Ten voordele van BRAVO.

Boekenbeursbezoek, zaterdag 7 november
Voor slechts 7 euro (bus en toegang) kan je opnieuw met Bibliotheken Vlaamse
Ardennen naar de Antwerpse boekenbeurs. Vertrek om 9u, terug rond 17u30.

CHRONOLOGISCH OVERZICHT
30/01

Gedichtendag m.m.v. Kunstacademie

11/06

Zero Waste Rollercoaster Veerle Colle

31/01

Gedichtenwandeling Elst

04/09

Film The Hate U Give

14/02

Film Binti (18u) - Film Colette (20u)

20/09

Namiddagconcert Grupetto (Seniorenraad)

08/03

Aperitiefconcert Some Folks

21/09

Voordracht Slimme luidsprekers & domotica

11/03 + 25/03 Workshops Jeugdboekenmaand

03/10

Festival van Vlaanderen - St. George Quintet

21/03

Theatervoorstelling Miro Museummuis

06/10

Voordracht Privacy en beveiliging

26/03

Voordracht Online bankieren

10/10 + 11/10 Boekenverkoop

02/04

Avondconcert Billy & Bloomfish

29/10

Voordracht Johan Swinnen

03/04

Voordracht Bert Govaerts (Triverius)

07/11

Boekenbeursbezoek

23/04

Voordracht Ludo de Brabander

12/11

Voordracht Fake news

30/04

Workshop Itsme & Payconiq

25/11

Voorleesweek: voorlezen én knutselen

10/05

Aperitiefconcert Duo Adentro

26/11

Avondconcert Hans Ryckelynck + voordracht

28/05

Auteurslezing Jo Claes

11/12

Film The Good Liar

JEUGDAUTEURS IN DE BIB
vrijdag 7 en 14 februari - Katleen Vereecken voor het 3de middelbaar
maandag 17 februari - Jonas Boets voor het 6de leerjaar
dinsdag 18 februari - Bavo Dhooge voor het 3de leerjaar
dinsdag 3 en woensdag 4 maart - Peter Slabbynck voor het 4de leerjaar

JEUGDBOEKENMAAND - Wat doet kunst?
als aanloop op 14 februari, 18u - Film Binti, over een jonge vlogger, vanaf 8 jaar
van 1 tot 31 maart - Brakelse scholen stellen kunstwerkjes tentoon, stem mee!
woensdag 11 maart - Kunstige workshop, 14u (info volgt)
zaterdag 21 maart, 11u - Miro Museummuis, theater Spoor 6, vanaf 4 jaar
woensdag 25 maart - Kunstige workshop, 14u (info volgt)
doorlopend: leeswedstrijd met leuke prijzen - bibspel en kunstwedstrijd voor
klassen: win een originele, kunstige workshop!

KINDER- EN JEUGDJURY ook voor KLEUTERS
Op zondagen in het najaar van 9u30 tot 10u30. Herstart groep 2 tot 6: half oktober.

LEZEN IN DE VAKANTIE LOONT
Boeken lezen tijdens de zomermaanden is altijd fijn en wordt bovendien beloond.
Hoe meer boeken, hoe meer prijzen! Vanaf het 1ste leerjaar tot en met 16 jaar.

VOORLEZEN IN DE BIB
Voorlezen op zondag, laatste zondag van maart, april, mei, sept., okt. en nov., om 11u
Alle kinderen zijn welkom. Papa en/of mama kunnen intussen rustig de bib bezoeken.
Voorleesnamiddag met knutselen tijdens de voorleesweek, woensdag 25 november, 14u
Katleen leest voor met kamishibai, daarna wordt geknutseld met kunstjuf Virginie. Vanaf 5 jaar.

Met de steun van het
gemeentebestuur
en

Dit overzicht is heel beknopt,
meer info krijg je via de
nieuwsbrief. Teken in via
brakel.be of scan
deze code:

Bib Brakel -  en reservaties
Alle activiteiten zijn gratis, behalve het Festival van Vlaanderen en Grupetto.
Graag vooraf online reserveren (of via mail, telefoon of aan de bib-balie).
Tirse 1 - 9660 BRAKEL
055 42.12.45
bibliotheek@brakel.be
www.brakel.be
brakel.bibliotheek.be/agenda (geen www!)

