
Kom in maart je geluk zoeken in Bib Kielpark!
Tijdens Jeugdboekenmaand verspreiden de Antwerpse 
bibliotheken alle geluk van de wereld! Doe mee aan onze 
activiteiten en verzamel zo verschillende gelukskaarten! 

Heb je drie kaarten, draai aan ons groot RAD VAN GELUK 
en je wint een leuke GELUKSBRENGER! 

Mojo Power: een muzikale voorstelling 
zaterdag 18 maart van 11 tot 12 uur 

 6 tot 12 jaar – inschrijven aan de balie

Kom je eigen Mojo, dat is je innerlijke kracht of 

‘sparkle’, ontdekken tijdens een interactieve muzikale 

voorstelling!  

Workshop ‘Oef wat een geluk’
Woensdag 22 maart van 14 tot 16 uur 

8 tot 12 jaar – inschrijven aan de balie

We denken na over wat geluk hebben is en schrijven, 

illustreren en drukken samen een eigen kortverhaal. 

Filmvoorstelling Wonderkamer
woensdag 29 maart om 14 tot 15.30 uur

vanaf 9 jaar - inschrijven aan de balie 

Volg het verhaal van 4 kinderen die op zoek 

zijn naar geluk en hun eigen wereld creëren.
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ACTIVITEITEN IN BIB KIELPARK

Uitdaging 1000 vogels vouwen 
Volgens een Japanse traditie brengen 1000 gevouwen kraanvogels geluk. 

Help jij mee onze bib te versieren met 1000 vogels?

Vouw je eigen vogel of kleur er één in en zorg mee voor geluk in de bib.

Expo ‘Klein geluk’ 
De studenten ‘decor en etalage (publicitair ontwerp)’ 

van Pius X verwerkten hun eigen ‘kleine gelukjes’ uit 

tot mooie raamdecoraties. Wat is jou ‘klein gelukje’? 

Schrijf het mee op ons groot raam van geluk.

Affi  chespel voor speurneuzen en geluksvogels
Stroop je mouwen op en kom de 10 opdrachtaffi  ches 

in de bib zoeken. Werk samen met je vrienden om alle 

opdrachten en vragen op te lossen.

acrobaat

dromenvanger

holle eik spiegel dromenvanger

acrobaatmagiër vriend

Draaien aan het rad van geluk
Woensdag en zaterdag zijn geluksdagen in bib Kielpark.

Leen een boek uit en draai aan het rad voor een extra 

gelukskaart.

Leeslekker voorlezen 
woensdag 8 maart van  14.30 tot 15.30 uur

zaterdag 25 maart van 11 tot 12 uur

Zet je er gezellig bij en kom luisteren naar 

verhalen over geluk. 

Workshop Animatiefi lm 
woensdag 15 maart van 14 tot 16.30 uur

8 tot 12 jaar -  inschrijven aan de balie

Via allerlei apps ontdekken we de 

wondere wereld van animatiefi lm. Van 

klassieke tekenfi lm, tot stop-motion en 

zelfs animatie met echte mensen in de 

hoofdrol.

1000 vogels vouwen
Volgens een oud Japans gezegde brengt het geluk om 1000 kraanvogels 
te vouwen. Omdat je nooit te veel geluk kan hebben, gaan we in bib 
Kielpark ook 1000 papieren vogels verzamelen.

Help jij ook mee?
Vouw een kraanvogel of kleur deze vogel in, knip hem uit en breng hem 
naar de bib.

Kleur 
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