info
EASY MAN

Woensdagmiddag 2 juni van 16.00 tot 17.30 uur

info

Verschillende bibliotheken slaan de handen ineen en
hebben een fantastisch online event voor jongeren
samengesteld. Met deze vier gasten duiken we in de
wereld van spoken word, thrillers, theater en panna!
Sta je voor de klas voor groep 7-8 of klas 1-2? Dit is
een livestream die jij en je leerlingen niet willen
missen! Praat de dag erna in de klas verder over de
verhalen van deze bijzondere gasten. Hoe is de weg
van school naar eigen succes gegaan? Herken je jezelf
in iemand? Wat wist je nog niet? Door wie ben je
geïnspireerd? Wie kende je al? Heeft er iemand een
vraag gesteld in de livechat?

info

BRANDON TAYLOR

MARGJE WOODROW

Met deze vragen en de livestream heb je de kans om
mooie gesprekken met elkaar aan te gaan, zowel
online als live in de klas. Dus zet 2 juni in de agenda!
Je kunt je hier gratis aanmelden voor de livestream.
Je kunt ook al je vragen stellen in de livechat.

info

ANNE RATS

Wist je dat dit valt onder leesplezier en leesbevordering? Onderdeel van
het aanbod van de Bibliotheek van School? Voor meer informatie hierover
kun je informeren bij je eigen bibliotheek.

De middag wordt mogelijk gemaakt door ProBiblio, De Schrijverscentrale en de volgende bibliotheken: Amstelland,
Aan den IJssel, Boekenberg, Oostland, IJmond-Noord, Rotterdam, Zuidkennermerland, Haarlemmermeer, Gooi en
Meer, Kennemerwaard, Aanzet, Biblio Plus, Rijn en Venen, Huizen Laren Blaricum en Katwijk.
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EASY MAN
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16.00-17.30 uur
Meld je
aan

Ik ben Jeand Doest, straatvoetballer. Ik ben
Easy Man, oftewel een makkelijke jongen in de
omgang. Ik ben begonnen bij Sparta, later ging ik
naar ADO Den Haag. Door een knieblessure moest
ik het veldvoetbal opgeven. Mijn pijn
verbijtend ben ik tijdens die blessure gaan
hooghouden en dribbelen. Daarna ben ik me gaan
focussen op straatvoetbal en zaalvoetbal. Binnen de
scene sta ik bekend als ‘King of Panna’.
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Meld je
aan

In 2017 begon ik met Spoken Word. Deze
poëzievorm sprak mij enorm aan, vanwege de link
met de Hip-hop cultuur. Er is niks concreter dan
woorden om gevoelens en gedachtes te
omschrijven. Ik heb op veel podia gestaan. In 2018
ben ik genomineerd voor een ‘Van Dale Spoken
Award’. Nu geef ik workshops creatief schrijven en
pas ik Spoken Word toe in de theaterstukken die ik
schrijf.
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Ik schrijf jeugdthrillers en heb inmiddels zeven
boeken op mijn naam staan. Het triggert mij dat er
afschuwelijke dingen kunnen gebeuren, zonder dat
er van tevoren opzet in het spel is. Daar schrijf ik
over! Mijn laatste boek ‘Fake Trip’ is genomineerd
voor de Prijs van de jonge jury. Op 9 juni (de dag van
de jonge jury) wordt de winnaar bekend gemaakt.
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Ik ben Anne Rats, actrice en schrijver. Af en toe speel
ik rollen in film en op televisie, maar ik ben vooral druk
met mijn eigen theatergezelschap De Stokerij (samen
met acteur Koen Wouterse). Op dit moment speel ik
een solovoorstelling: ‘Oorlog: wat zou je doen als het
hier was’. Een bijzonder project, omdat ik deze voorstelling bij mensen in de huiskamer speel. Wil je weten over
mijn werk als acteur, hoe ik schrijven aanpak en waarom
‘Oorlog…’ zo’n magisch project is? Ik vertel er graag over
tijdens deze livestream!

