festival

19 t/m 23
November
Dagelijks open van
10.00 – 22.00 uur

Rijnhoutplein 3

Vlak achter de Nieuwe Binnenweg
ter hoogte van de Josephstraat.

Met het sluiten van de wijkbiblio
theken, verdwijnt ook een unieke
publieke voorziening. Een plek
waar je boeken leent, informatie
opzoekt, studeert of even de krant
leest. En een plek waar je mensen
uit de buurt ontmoet. In RotterdamWest starten bewoners en onder
nemers daarom iets nieuws: een
leeszaal. Om te onderzoeken hoe
de leeszaal er uit moet komen te
zien, wordt van 19 tot en met 23

november het leeszaalfestival geor
ganiseerd. Het festival bestaat uit
een uitgebreid programma met elke
dag een ander thema, allerlei activi
teiten voor jong en oud en heel veel
gratis boeken!
Actueel programma op:
www.eerstdenkendandoen.net
www.leeszaalrotterdamwest.nl
www.facebook.com/leeszaal
rotterdamwest

Maandag

19 november: leren

Trade School 010
Korte cursussen en workshops voor
jong en oud, zoals: lezen & breien,
beesten haken, omslagontwerp
werkstuk, iPad gebruiken, Word
press voor beginners,QR-me,

spreken voor groepen, levensverha
len schrijven, lezen en concentreren
(wordt nog verder aangevuld).
16.00 – 18.00
Speciaal programma voor de huis
werkklas van het Oude Westen.

Dinsdag

20 november: lezen

17.00
Schrijvers dragen voor uit eigen
werk: Jana Beranová, Marco
Nijmeijer, Lennart Pieters, Umeu
13.00
Maarten van der Lugt, verzamelaar Bartelds, Mohamed Haddouch,
van publicaties in en over Rotterdam João Pedro Monteiro Rodrigues,
Nelly Soetens.
vertelt over zijn collectie.
De rust van het lekker lezen wordt
drie keer doorbroken door:

20.00
Ontmoeting van leesclubjes,
voorlezen recensies.
Woensdag

21 november: voorlezen

De hele dag activiteiten voor
kinderen en ouders.

10.00 – 11.30
Workshop voorlezen.
Daarna parallelle voorleessessies.
13.30
Dansgroep Meekers met Helaas
Pindakaas.

15.30 – 17.00
Gedichten schrijven, verhalen
verteller, letterclown, voorlezen.
17.00
Workshop voorlezen voor vaders.
20.00
Workshop rappen.

Donderdag

22 november: ontmoeten

10.00 - 11.30
Koffie voor ZZP-ers. De leeszaal,
een werkplek voor ZZP’ers?, kom
langs, drink met ons een bak koffie
en lever ideeen aan voor de ideale
werkplek.
13.00 – 16.00
Taalbeurs: presentatie van taal
cursusaanbieders in Rotterdam.

17.30 - 20.30
Leeuwenkuil, feestelijke netwerk
bijeenkomst van en voor creatie
velingen en anderen uit Rotterdam
West en Centrum. Neem een boek
mee, geef hem aan een ander en
raak in gesprek. (18.00 -18.30
presentaties).
20.30 - ?
‘Wij zijn dichters in beweging’, bij
Rapa Nui, de bloemenwinkel op het
Rijnhoutplein.

Vrijdag

23 november: delen

15.00
Presentatie van tijdschriftabonne
menten in Rotterdam-West.

16.00
Gesprek over digitaal delen: Linux,
open acces, digitale informatienet
werken, virtuele bibliotheken.

18.00
Terugkijken en vooruitkijken naar de
leeszaal met Juul Martin, uitdenker
en uitprobeerder van ‘the sharing
economy’.
19.00
Feestelijke afsluiting van het festival
met onder andere optreden van duo
Jaap Blonk, stemkunstenaar/dichter
en Klaas Hekman, bassaxofonist/
fluitist.

Het leeszaalfestival wordt mogelijk gemaakt dankzij de hulp van:
alle vrijwilligers, deelgemeente Centrum Rotterdam, Cultuurscout
Centrum, OpzoomerMee, Rabobank Rotterdam, bewoners van de
Sint-Mariastraat, Woonstad Rotterdam (gebruik pand), Pameijer,
De Opslag, Onafhankelijk Toneel en anderen (inrichting) en alle
gulle gevers die boeken hebben gedoneerd.

