LEESPLEZIER MET LEESPODS - buiten je deur met de Pop Up Bieb
Leespods is speels leesmeubilair voor een Pop Up Bieb, in te zetten bij evenementen en festivals. Hiermee
beleef je de bieb ook buiten de deur, op markten, dorpspleinen, feesten en festivals, in combinatie met de
programmering. Ook heel leuk om je bibliotheekvloer mee te activeren! Kinderen kunnen er lekker in kruipen
en zich verliezen in een boek. Bibliotheek Rotterdam heeft de primeur en de leespods zijn daar te vinden in de
Kinderboekenweek 2020 en in december staan ze te shinen in De Boekenberg.
De leespods (afmetingen : ● Gele pod: 80 cm breed, 120cm hoog, 160cm lang ● Blauwe pod: 80 cm
breed, 130 cm hoog, 140 cm lang ● Roze/groen zitwolkje: 120 cm breed, 160cm lang, zithoogte is
ongeveer 45cm+35 cm blokje (80cm hoog), die kan op zijn zijkant voorzichtig in lift ● Zwartwit
boekenkast: 90cmx90cm breed en 160 cm hoog) Materiaal: styrofoam met polyester coating, watervast)
zijn in een set van 3 of 4 te reserveren via evenementen@probiblio.nl | Meer info; Karen Bertrams
kbertrams@probiblio.nl .
Deze versies van de leespods-animaties kunnen door de bibliotheek gebruikt worden op social media.
● Versie voor de bibliotheek (46 sec): https://www.youtube.com/watch?v=vaa752ts1kk
● Versie voor kinderen (46 sec) - geschikt voor algemeen gebruik : ‘Wil je op leesavontuur? Check wat je bieb
allemaal doet.’ https://www.youtube.com/watch?v=NzeG-7VzPAI
● Korte versie (16 sec) voor socials https://www.youtube.com/watch?v=GiXYqwP0rhE
De Leespods zijn een initiatief vanuit het project De Nieuwe Leest – innovatieve bibliotheekoplossingen.
Stills uit de animatie Leesplezier met Leespods, Probiblio ©2020 | Animatie: OlaCola, ontwerp en productie
Leespods StudioMaky.com
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Olga van Reede, programmeur De Boekberg; ‘ Wat ik ervan vind? Wat ik er van vind? Ik wil ze, nu! Heel leuk,
fris en spannend. En toch ook weer zo passend bij de Bieb. Ik zie het voor mij in De Boekenberg, maar ook
bijv. op events waar wij aanwezig zijn (zoals vliegerfestival, daar komen altijd duizenden mensen op af). Wij
staan daar al jaren met steeds een ander programma. Soms met funstations van Mad Science, met robots en
afgelopen editie met een mega knikkerbak (omdat ´uitvinden´ toen een thema was bij ons). Maar waarom
niet weer terug naar het lezen, alleen dan veel frivoler gepresenteerd. U hoort, ik ben enthousiast.’ 27-8-2020
Sharona de Wolf, programmeur De Boekenberg: “Voorleesclub Strippenkaart ‘lezen op bijzonder plekken’.
#bijzondereboekenbergplekken #ikleesopbijzondereplekken Wereldrecord ‘Zo lang mogelijk lezen in je pod’.
Jeugd: camouflage lezen > kom verkleed in de kleuren van de pod en verstop je!
De Leespods zijn opvallende, vrolijk gekleurde meubeltjes waar kinderen in of op kunnen zitten en waarmee
je op een leuke manier je collectie onder de aandacht kunt brengen. Werkt goed als aandachtstrekker op de
vloer, of tijdens een festival. Wat kussentjes helpen om het zitplezier te vergroten. Wij hadden de primeur
tijdens de Kinderboekenweek 2020. En we werden er vrolijk van! Renee van Oosterom, Programmeur
Centrale Bibliotheek Rotterdam
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