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Illustreren met 
Marieke Coenen

Voorstelling
Griezelbus

Nee, het zijn geen letters
workshop van Karakter Prints

Nee, het zijn geen letters
workshop van Karakter Prints

Nee, het zijn geen letters
workshop van Karakter Prints

Neem een kijkje bij de Griezelbus

Breng je helden tot leven en maak je eigen filmpje - workshop Ontdekstation013

Rapper 
Jelle Verse

Signeren 
Jolanda Horsten + Hélène Jorna

 

Monsterlijk leuk schminken

Djenné Fila - workshop illustreren

Maak een vakantiefoto op afstand met een green screen 

Signeren 
Meester Mark + Erik van Os

Illustreren met 
Marieke Coenen

Festivalbandje ophalen (vanaf 12.30 uur), infobalie & ophalen gratis feesttas (vanaf 15.00 uur)

Signeren 
Paul van Loon

Boekverkoop door Gianotten Mutsaers



Paul van Loon
Voorstelling 
De griezeligste schrijver van Nederland 
treedt op met zijn band. Extra leuk 
is dat hij zijn Dolfje Weerwolfje 
meeneemt én zijn Griezelbus parkeert 
op het festivalterrein. Kun je eindelijk 
zien of die echt eng is vanbinnen, én
 een leuke workshop volgen.  

Meneertje Peertje
Voorstelling
Heel Tilburg kent hem. Meneertje 
Peertje met zijn vrolijke muziek.
Kom luisteren en karaoke mee met zijn 
wereldse liedjes!

Ontdekstation013
workshop
Breng je helden tot leven en maak 
een filmpje van je eigen verhaal met 
allerlei verrassende materialen.

Erik van Os
Voorstelling
Erik van Os zingt met buurman Wouter 
humoristische, vieze en vrolijke 
liedjes. Zijn optreden is een kleine ode 
aan Henny Vrienten die de muziek 
componeerde voor veel teksten 
van Erik. 

NEE, het zijn geen letters
Workshop
Wat zit er in die oude kisten? Zijn het 
draken? Ruimteschepen? Kijk eens 
goed. Het zijn in elk geval 
GEEN letters. Kom lekker knutselen 
en neem je kunstwerk ZONDER 
LETTERS mee naar huis.  

Van magische vuurvogel 
tot dappere ridster 
Workshop
In de LocHal geeft illustrator Djenné 
Fila een workshop. Je luistert eerst naar 
een verhaal en dan ga je er tekeningen 
bij maken. Met tips van Djenné 
natuurlijk.

Kit en Kaat…  brandt er al 
een lampje?
Voorstelling
Ken je de boeken van de bakgrage 
vriendinnen Kit en Kaat? Kom naar 
deze vrolijke interactieve voorstelling 
met splinternieuwe verhalen en 
tekeningen. Mét cadeautje voor 
elk kind.  

Niet zomaar tekenen… 
Workshop
Marieke Coenen maakt echt de 
grappigste tekeningen waar je 
naar blijft kijken. Je ontdekt steeds 
weer iets nieuws. Marieke deelt al 
haar geheimen met je tijdens deze 
workshop tekenen. 

Jelle Verse
Voorstelling
Jelle Verse is een coole rapper. 
Speciaal voor Knetters schreef hij de 
Zomerlezenrap. En wil je zelf leren 
rappen? Dan heeft Jelle top-tips! 

Vakantiefoto op afstand
Activiteit
In het DigiLab van de LocHal staat een 
green screen. Kies een achtergrond en 
maak je eerste vakantiefoto, zonder 
dat je op reis hoeft. En deze foto krijg je 
natuurlijk mee naar huis. 

Meester Mark
Workshop
Voor volwassenen is er Meester Mark, 
bekend van de grappigste taalfoutjes 
uit de klas. Hij geeft een workshop 
over de rol van lezen en voorlezen voor 
ouders en leerkrachten. 

Signeren
Bij boekhandel Gianotten kun je een 
boek kopen. Kun je het meteen laten 
signeren. Natuurlijk mag je ook je 
eigen boek meenemen. Dit is je kans 
om een handtekening te scoren van 
Paul van Loon en alle andere schrijvers 
en illustratoren bij Knetters.
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Infobalie

Stempels scoren!Geloof het of niet. Een gedicht kun je schrijven, 
maar ook stempelen. Hoe dat gaat?  Ga op zoek 

naar alle vier de stempelposten. Pas als je alle 
acht de regels hebt, is je gedicht compleet. 

haal hier je gratis feesttas!
vanaf 15.00 uur

Silent voorlezen
Activiteit
Zet een koptelefoon op je oren en luister naar de mooiste verhalen. 
Live voorgelezen door echte kinderboekenschrijvers. 
Gewoon even rustig genieten. 

 ʠ Marcel Groenewegen - 10 + jaar (13.15 en 14.45 uur)
 ʠ Esther van Lieshout -  7 tot 10 jaar (13.45 en 15.15 uur)
 ʠ Eus Roovers - 4 tot 7 jaar ( 14.15 en 15.45 uur)

haal vanaf 12.30 uur 
je festivalbandje!

ontdekstation013



www.knettersfeest.nl

Colofon
Knetters wordt georganiseerd door Stichting Plezier in Lezen, dit jaar in 
samenwerking met de Bibliotheek Midden-Brabant, Hall of Fame,
Theater De Boemel, Ontdekstation013, Club Smederij en Quiet Community.

Knetters is mede mogelijk gemaakt door:
Gemeente Tilburg, Johan Stekelenburg Stichting en Prins Bernhard Cultuurfonds.

Illustratie door Marieke Coenen ©

wil je ook op online avontuur deze zomer? Check digiknetters op de website!


