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Fun met Vakantielezen Ga in de bieb op zoek naar posters en los de puzzels op!
Biebcodekrakers Vind alle hints en kraak de Biebcode! Je vindt de
aanwijzingen in de bieb, in het Zomer-Doe-Boek en op onze socials.
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Zoek je mee naar kleine krokodil? Hoeveel krokodilletjes zitten er verstopt
tussen de prentenboeken? Kom naar de bieb en tellen maar!
Je leest meer over deze wekelijkse activiteiten in
het Zomer-Doe-Boek. Haal het gratis op in de bieb!

• Voor workshops en
voorstellingen aanmelden via
de site. Tickets zijn gratis!
• Voor de laatste info over alle
activiteiten, check regelmatig
onze site en socials!

week 1
Woensdag 20 juli Theatervoorstelling Igor Krulsnor
Zit je net lekker te lezen, begint je vader flink te snurken.
Wil je het liefst in een stapel Duckjes duiken, moet eerst
die berg huiswerk af? Wat doe je dan? Igor weet daar wel
raad mee met zijn uitvindingen. Kom naar deze grappige
goochelshow en jij weet straks ook wat te doen ;) Nog
een reden om deze voorstelling niet te willen missen:
je ontvangt er de eerste aanwijzing om deze zomer de
Biebcode te kunnen kraken!
Familieshow/11.00 en 15.00 uur/Verdieping 2/van
Mulkenzaal
Vrijdag 22 juli Boardgame-Bieb
Breng je eigen bordspel mee of kies van de spellen die er al
liggen. Kun je deze week niet? Volgende week vrijdag kun
je in de herkansing ;)
15.00 tot 16.30 uur/Verdieping 2/Jeugdafdeling

week 2
Woensdag 27 juli Workshop Stripmaken doe je zo (1)!
Doe mee met deze workshop(s) met Paul Reichenbach
en leer hoe je een verhaal opzet, interessante
hoofdpersonen bedenkt, je strip goed indeelt en je
strip leuk en/of spannend maakt. Kun je deze week
niet? Volgende week vrijdag kun je in de herkansing ;)
8-14 jaar/10.00 tot 11.30 uur/Verdieping 2/Van
Sliedregtzaal
Vrijdag 29 juli Boardgame-Bieb
Breng je eigen bordspel mee of kies van de spellen die er
al liggen.
15.00 tot 16.30 uur/Verdieping 2/Jeugdafdeling

week 3
Woensdag 3 augustus Workshop Stripmaken
doe je zo (2)!
Doe mee met deze workshop(s) met Paul
Reichenbach en leer hoe je een verhaal opzet,
interessante hoofdpersonen bedenkt, je strip
goed indeelt en je strip leuk en/of spannend
maakt.
8-14 jaar /10.00 tot 11.30 uur/Verdieping 2/
Van Sliedregtzaal
Als je aan de eerste workshop hebt
meegedaan, mag je met deze workshop ook
verder werken aan je stripverhaal!

eiten - in week 4 geen extra activit
week 5

Zaterdag 20 augustus Waar is Wally?
Kom jij ook naar het Kamper Stripspektakel?
Ga mee op zoek naar alle door de Bibliotheek
en Oudestraat wandelende Wally’s en verdien
een leuk prijsje!
10.00 tot 17.00 uur/in de Bibliotheek/
en vanaf het middeleeuwse raadhuis tot en
met het Van Heutszplein
Wil je ook meedoen aan de
striptekenwedstrijd van het Stripspektakel?
www.kamperstripspektakel.nl/tekenwedstrijd

week 6

Vrijdag 26 augustus Voorstelling Dolf Moed
‘Het avontuur aan zee’.
Dolf wil net zo worden als zijn vader. Zijn
vader is een visser, die ’s ochtends vroeg naar
de zee gaat. Dolf wil graag met hem mee.
Maar dat mag hij nog niet. Dolf begint te
dromen.
Zijn dromen worden werkelijkheid. Hij ontmoet
een vis die hem de weg wijst naar de zee.
Ga mee met Dolf, aan boord van het schip.
Een reusachtig schip, dat zonder kapitein
rondvaart over zee. Verander mee in een
matroos en beleef de mooiste avonturen.
Familieshow/15.00 uur/Verdieping 2/
Van Mulkenzaal

