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HET MAKEN VAN VERHALEN

❶ bibliotheek als podium 

❷ aansluiten bij media 

❸ verhalen over de bibliotheek

❹multimediaal : podcast, insta, apps

❺ als middel voor actie 

❻ bibliotheek als broedmachine

❼ 21 century skills 

❽ urban culture : hiphopinjebieb

❾ verhalen ophalen 



https://www.futurelibrary.no/
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https://www.deeljeverhaal.nl/




Polderdichter kreeg meer dan 100 
woorden

HAARLEMMERMEER Inwoners van 
Haarlemmermeer hebben de afgelopen
weken meer dan 100 woorden in de 
collectebus gedaan die opgesteld stond in 
de bibliotheek. Polderdichter Mirjam 
Noach is er mee aan de slag gegaan met als
resultaat het gedicht Woordwaarde.
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Media – nieuwe zenders 



https://broadly.vice.com/nl/topic/my-first-time

https://broadly.vice.com/nl/topic/my-first-time
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ABOUT PUBLIC LIBRARY AND OTHER STORIES
Why are books so very powerful? What do the books we’ve 
read over our lives—our own personal libraries—make of us? 
What does the unraveling of our tradition of public libraries, 
so hard-won but now in jeopardy, say about us?

The stories in Ali Smith’s new collection are about what we 
do with books and what they do with us: how they travel 
with us; how they shock us, change us, challenge us, banish 
time while making us older, wiser and ageless all at once; 
how they remind us to pay attention to the world we make.

Woven between the stories are conversations with writers 
and readers reflecting on the essential role that libraries 
have played in their lives. At a time when public libraries 
around the world face threats of cuts and closures, this 
collection stands as a work of literary activism—and as a 
wonderful read from one of our finest authors.



A Velocity of Being: 
Illustrated Letters to 
Children about Why We 
Read by 121 of the Most 
Inspiring Humans in Our 
World

A labor of love 8 years in 
the making, featuring 
contributions by Jane 
Goodall, Yo-Yo Ma, 
Jacqueline Woodson, 
Ursula K. Le Guin, Mary 
Oliver, Neil Gaiman, 
Amanda Palmer, Rebecca 
Solnit, Elizabeth Gilbert, 
Shonda Rhimes, Richard 
Branson, Marina 
Abramović, Judy Blume, 
and other remarkable 
humans living inspired 
and inspiring lives.



http://www.ilovelibraries.org/real-life-stories

http://www.ilovelibraries.org/real-life-stories


https://www.nypl.org/voices/blogs/blog-channels/library-stories

https://www.nypl.org/voices/blogs/blog-channels/library-stories
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https://www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/collectie/podcast.html





http://www.degrotevriendelijkepodcast.nl/


http://www.luisterdoc.nl/




https://twitter.com/hashtag/TekstZoektBeeld?src=hash

https://twitter.com/hashtag/TekstZoektBeeld?src=hash


http://www.hetmuizenhuis.nl/articles/s
peel-met-sam-en-julia-in-de-app

http://www.hetmuizenhuis.nl/articles/speel-met-sam-en-julia-in-de-app




https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=NNtUmk-vAoI

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=NNtUmk-vAoI
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https://www.knack.be/nieuws/boeken/het-is-tijd-voor-verhalen-die-de-witte-bubbels-doorbreken/article-opinion-949599.html?cookie_check=1547378089


HET MAKEN VAN VERHALEN

❶ bibliotheek als podium 

❷ aansluiten bij media 

❸ verhalen over de bibliotheek

❹multimediaal : podcast, insta, apps

❺ als middel voor actie 

❻ bibliotheek als broedmachine

❼ 21 century skills 

❽ urban culture : hiphopinjebieb

❾ verhalen ophalen 



http://www.libraryasincubatorproject.org/?cat=5

http://www.libraryasincubatorproject.org/?cat=5


https://www.slideshare.net/jambina/making-stories-libraries-
community-publishing

https://www.slideshare.net/jambina/making-stories-libraries-community-publishing


http://www.libraryasincubatorproject.org/?p=19027

http://www.libraryasincubatorproject.org/?p=19027


http://www.libraryasincubatorproject.org/?p=18083

http://www.libraryasincubatorproject.org/?p=18083


https://www.sthelens.gov.uk/news/2016/december/14/super-writers-assemble/

https://www.sthelens.gov.uk/news/2016/december/14/super-writers-assemble/


https://www.hkpl.gov.hk/en/extension-activities/event-
detail/126472/creative-writing-workshop-for-youths-in-2018-essay

https://www.hkpl.gov.hk/en/extension-activities/event-detail/126472/creative-writing-workshop-for-youths-in-2018-essay
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https://www.westerwoldeactueel.nl/2019/01/12/de-verhalenfabriek-in-bibliotheek-veendam/

2 januari 2019 - 15:56 - CG - Gemeente 
Veendam
VEENDAM – Woensdag 23 januari kun je in 
Bibliotheek Veendam, tijdens de wekelijkse 
kindermiddag, verhalen maken met LEGO 
StoryStarter of De Verhalenmachine.
LEGO StoryStarter stelt kinderen in staat om 
zelfgeschreven verhalen te maken, bouwen en 
produceren. Door scènes te bouwen met LEGO 
creëren we een verhaallijn. Met een speciale 
app leggen we alle scènes vast en maken we 
ons (digitale) boek.
De Verhalenmachine maakt de 
verhalenbedenker in elk kind los. Met deze 
materialen maken we een digitaal 
prentenboek, waarbij kinderen hun eigen 
verhaal bedenken en mogen tekenen en 
schrijven. Voor de jonge kinderen zijn er 
plaatjes aanwezig om hun verhaal te maken.
De gratis inloopmiddag begint om 14.00 uur en 
duurt tot 16.30 uur.

https://www.westerwoldeactueel.nl/2019/01/12/de-verhalenfabriek-in-bibliotheek-veendam/
https://www.westerwoldeactueel.nl/category/regionieuws/gemeente-veendam/


https://twitter.com/CECLibraries/status/1031847205605466113
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HipHop in je Bieb | Bibliotheek profileert zich als jongerenplatform voor urban culture

Jongeren spelen actief met taal, urban culture bloeit, tijd om te laten zien wat jongeren 
en de bieb elkaar te bieden hebben. HipHop In Je Bieb is gezamenlijke programmering, 
floating collecties en informele educatie rond hiphop/urban culture door bibliotheken.
Bibliotheken Rotterdam, Aanzet, De Boekenberg en Haarlemmermeer, Muziekweb en 
ProBiblio vormen samen de Hip Hop taskforce! Samen met onze Belgische collega's van 
'Muntpunt' en 'Urban Bib' organiseren we kennis en inspiratie die ons streetwise maakt.

https://www.probiblio.nl/hiphop-in-je-bieb

https://www.muziekweb.nl/Muziekweb/Cat/SingleSearch/Search?q=hiphop&catalogue=
https://www.muntpunt.be/file/its-bigger-hip-hop
http://www.urbanbib.org/
https://www.probiblio.nl/hiphop-in-je-bieb


https://www.probiblio.nl/hiphop-in-je-bieb

De Bibliotheek laat jongeren creatief 
schrijven, spelen met spoken word en 
schrijven van een ondernemersplan.
Met Fariesh Abdoelrahman van QUARDIN 
music. 
https://www.debibliotheekaanzet.nl/actue
el/agenda/evenementen/hiphop-in-je-
bieb-masterclass.23102018.html

https://www.bibliotheek.rotterdam.nl/act
ueel/evenementen/evenement/11818-
masterclass-hiphop-in-je-bieb

https://www.probiblio.nl/hiphop-in-je-bieb
https://www.debibliotheekaanzet.nl/actueel/agenda/evenementen/hiphop-in-je-bieb-masterclass.23102018.html
https://www.bibliotheek.rotterdam.nl/actueel/evenementen/evenement/11818-masterclass-hiphop-in-je-bieb


https://www.deschrijverscentrale.nl/campagnes/1146120/spoken-word
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Filmmaker Frans Bromet gaat voor de VPRO een vijfdelige documentairereeks over bibliotheken 
maken, die maart 2019 zal worden uitgezonden tijdens de Boekenweek. Bromet wil de bibliotheek 
vooral portretteren als een 'arena van verhalen'.

De documentaireserie, bestaande uit vijf afleveringen van 25 minuten, zal volgend jaar tijdens de Boekenweek dagelijks van maandag 25 maart tot en met vrijdag 29 maart rond 
19.00 - 20.00 uur worden uitgezonden.

Sarah Dierckx, uitvoerend producent bij &Bromet, het productiebedrijf van Frans Bromet, licht toe: ‘Het idee ontstond tijdens een brainstormsessie met de VPRO over een serie die 
de omroep in december uit wilde gaan zenden en die zou moeten draaien om een arena waar veel verschillende verhalen te vinden zijn. Iemand van de VPRO kwam toen in dat 
verband met de bibliotheek als een ideaal onderwerp, omdat het een ontmoetingsplek is waar echt iedereen komt. De bibliotheek heeft misschien voor sommige mensen nog een 
wat stoffig imago, maar niet iedereen beseft de kracht van de bibliotheek als publiek forum. Iedereen in Nederland is weleens in een bibliotheek geweest, iedereen is er welkom, en 
er valt zoveel te halen. Onze filosofie bij het maken van documentaires is dat ieder mens interessant is, want iedereen heeft wel een verhaal, en de bibliotheek is de arena bij uitstek 
waar al die verhalen samenkomen. Het centrale idee van de documentaireserie is dus dat Frans er op zoek gaat naar die verhalen.’

Nadat besloten was dat de bibliotheek het middelpunt van de documentaireserie zou worden, is ervoor gekozen de reeks niet in december maar in maart volgend jaar, tijdens de 
Boekenweek, uit te zenden, omdat de serie daar mooi bij aansluit. Overigens is er verder geen betrokkenheid van de CPNB (of een landelijke bibliotheekorganisatie als KB of VOB).

‘We willen eind augustus, begin september beginnen met de opnamen,’ zegt Dierckx desgevraagd. ‘Onze oproep, onder andere op Facebook, om tips door te geven aangaande 
betrokken medewerkers en vrijwilligers, of over een vaste klant met een mooi levensverhaal of een bibliotheek op een bijzondere locatie, leverde zoveel reacties op - ook heel veel 
van bibliotheken en bibliothecarissen - dat we een selectie zullen moeten maken. We willen drie of vier bibliotheken uitkiezen en daar vooral de bezoekers aan het woord laten. Ik 
schat in dat ongeveer 80 procent van de reeks zal draaien om de bezoekers en ongeveer 20 procent om medewerkers en vrijwilligers. We zullen zeker gebruikmaken van de 
suggesties, maar daarvan uitgaande blijft onze vaste werkwijze het leidende uitgangspunt, namelijk dat Frans spontaan ter plekke gesprekken zal aanknopen met mensen zonder dat 
er veel voorbereid of gescript is. Daar ligt zijn grote kracht en het levert vaak de mooiste verhalen op.’ 

Alhoewel &Bromet dus al veel goede suggesties heeft binnengekregen, zijn mooie verhalen en suggesties overigens nog steeds welkom.

http://www.enbromet.nl/
https://www.boekenweek.nl/
https://nl-nl.facebook.com/bromet.frans/photos/a.1610222109211796.1073741828.1601061720127835/2151016988465636/?type=3
http://www.enbromet.nl/




https://twitter.com/search?q=creatief%20schrijven&src=typd

https://twitter.com/search?q=creatief%20schrijven&src=typd




KARIN HORST - BIBLIOTHEEK EEMLAND 



SABINE VAN DER PLAS - SWEEK 



SABINE VAN DER PLAS - SWEEK 



ROBERT VAN DER KROFT 

http://stripmakerdesvaderlands.nl/kies-de-stripmaker-des-vaderlands/genomineerd-robert-van-der-kroft/


MYRTE LEFFRING

https://www.wolkenvankrijt.nl/


KOOS VERVOORT



KOOS VERVOORT

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZkNzs6_LfAhWCJVAKHb6WC1MQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fgpdhome.typepad.com%2Fnieuwsberichten%2F2010%2F09%2Flaurentien-ontroerd-op-alfabetiseringsdag.html&psig=AOvVaw2Kf_dNYwDcEh0XfvkeLQzq&ust=1547746629167159


MARGJE WOODROW 

https://www.margjewoodrow.nl/schrijftips/


Deze boekendoos is 
gemaakt door 
Jochem. Hij 
verzamelde tien 
voorwerpen die in 
Examendeal 
voorkomen, hing er 
kaartjes met een 
kort verslag aan. 

MARGJE WOODROW 



http://ballinnn.com/deze-horror-verhalen-bestaan-uit-2-zinnen-laten-haren-in-je-nek-overeind-staan/


ANNE VAN DEN DOOL

http://www.deschrijfschool.com/anne-van-den-dool/


FARIESH ABDOELRAHMAN | 
QUARDIN MUSIC

https://acceptatie.quardin.nl/


















Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=w_ixPr4R5TM

De schakel 

https://www.deschakelbarendrecht.nl/nieuws/algemeen/4202
4/-foto-jongeren-sluiten-masterclass-hiphop-succesvol-af?redir

http://acceptatie.quardin.nl/

https://www.youtube.com/watch?v=w_ixPr4R5TM
https://www.deschakelbarendrecht.nl/nieuws/algemeen/42024/-foto-jongeren-sluiten-masterclass-hiphop-succesvol-af?redir
http://acceptatie.quardin.nl/



