TIPS OM EEN
LEESCLUB LEUK
EN LEVENDIG
TE HOUDEN

Wil je de leesclub nog leuker maken?
Lees dan onze tips voor inspiratie.
Vaste onderdelen
Zeker zijn van interessante
gespreksstof? Maak dan gebruik
van ‘’Een Schitterend Gesprek’’, een set van
32 ‘verdiepingsvragen’ die elke bijeenkomst
tot een succes kan maken. De auteur, de
inhoud, stijl, opbouw en thema’s komen zo
allemaal ter sprake.
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Het is gemaakt door leesclub De Damescoupé uit Enkhuizen. Vraag ernaar
bij je bibliotheek! Zij kunnen ‘m dan (bij
Probiblio) voor je bestellen.
Waardering van het boek
Laat alle leden een mening geven
over het boek, dat is al meteen een
interessante invalshoek voor een levendig
gesprek. Let er wel op dat iedereen aan de
beurt komt.
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Stellingen
Spreek met elkaar af dat je bij
iedere bijeenkomst allemaal
minstens één stelling over het boek
meeneemt. Ga hier vervolgens met elkaar
over in discussie. Zo leer je van elkaar en
kom je tot nieuwe inzichten over het boek
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Extra activiteiten
Een leuke aanvulling op het
bespreken van boeken is om ook
nog andere activiteiten met elkaar te
ondernemen die in het teken staan van
lezen. Je kunt hierbij aan het volgende
denken:

4

	Bezoek een literaire avond in een

bibliotheek of boekhandel.
	Maak een literaire wandeling. Op
verschillende plekken in Nederland
hebben VVV’s, bibliotheken of
boekhandels speciale routes uitgezet.
	Kijk een verfilming van een boek en
bespreek welke elementen je wel/niet
goed verfilmd vindt. Of bezoek een
toneelstuk dat gebaseerd is op een
boek.
	Bezoek een plek die in het boek
voorkomt of er op lijkt (een historische
plek, een restaurant, het strand etc.).
	Maak een quiz over een het boek en reik
een grappige prijs uit aan de winnaar.
Andere leesclubs
Spreek eens af of kom in contact
met andere leesclubs. Wie weet
brengen zij je wel op nieuwe ideeën. Je
leesclub-contactpersoon van de bibliotheek
kan je daarbij helpen.
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VRAGEN?
DE MEDEWERKERS
IN DE BIBLIOTHEEK
HELPEN GRAAG!

