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HELDEN & SCHURKEN

Openingsfeest 20.02
Tentoonstelling 20.02 - 31.03



Jeugdboekenmaand

Het thema van dit jaar is ‘Helden en schurken’. We hebben het over dappere 
helden en bange helden, superhelden en huis-tuin-en-keukenhelden, helden 
met wapens en helden met woorden. Maar één ding staat vast: zonder held geen 
verhaal. En wat is een held zonder schurk? Zonder vijand, zonder pestkop, zonder 
spoken in zijn hoofd? Verhalen hebben hun helden en schurken nodig. 
En mensen hebben hun verhalen nodig.

Meer informatie vind je op jeugdboekenmaand.be

Zet zondag 20 februari in je agenda, want dan geven 
we het startschot van de Jeugdboekenmaand 
en openen we de nieuwe tentoonstelling van 
de Academie feestelijk. Je bent van 10u tot 13u 
welkom in BHL Dusart. Er valt heel wat leuks te 
beleven… 
Zo geven de juffen van de Academie enkele 
creatieve workshops. Theater Hutsepot brengt 
poëtisch verteltheater met poppen en
verhalende muziek. Draai aan het ‘Rad van 
Fortijn’ vol verhalen, liedjes en melodietjes 
van Stijn Moekaars. 

Op voorhand inschrijven is niet nodig.

  Feest! 20 februari     

Tentoonstelling

Openingsfeest

De leerlingen van de Academie Hasselt werkten 
rond het thema ‘Helden en schurken’. Een heleboel 
kunstwerken zijn te bewonderen in vestiging Dusart.
De tentoonstelling is te bezichtigen van 20 februari 
tot 31 maart tijdens de openingsuren van de bib.



Tekenwedstrijd: mijn berenheld / schurk
Haal de creatieve held in jezelf naar boven en teken wat er in de zak van de beer zit…



i.s.m.

Vul hieronder je gegevens in en drop je kunstwerk in de box die in de bib 
(Kuringen of Dusart) staat. Doe dit ten laatste voor 1 april. 
Wie weet win jij een leuke prijs!

De winnaars worden per mail verwittigd en worden daarna bekend gemaakt op 
de facebookpagina van de bib en die van de Academie.

 
 

 Naam: ....................................................................................
  
 Leeftijd: .................................................................................

 E-mail: ...................................................................................

VUL IN EN WIN!


