In aansluiting op het thema van de Kinderboekenweek 2021 “Worden wat
je wil” en in het kader van Roze Zaterdag “Kunnen zijn wie je bent” is er
een winactie voor een auteursbezoek van de makers van het boek Koning
& Koning. Stern Nijland & Linda de Haan komen in de klas vertellen
over hun boek en hun vak, kinderboeken maken. Met aansluitend een
klassengesprek en een creatieve workshop.
Koning & Koning is het debuut van dit schrijvers- en illustratorenduo.
Het verhaal bedachten ze samen en ook alle tekeningen hebben ze samen
gemaakt. Het prentenboek uit 2000 is inmiddels in 12 talen verschenen
en wereldwijd bewerkt voor theater.
Koning & Koning is een vrolijk en grappig sprookje over een prins die
moet trouwen van zijn moeder. Hij wordt alleen niet verliefd op een
prinses, maar op een prins!
Wil jij een workshop winnen voor je klas?
Maak dan een mooie kaart of tekening
voor de koningen uit het prentenboek om
ze te feliciteren met hun huwelijk.
Lever die kaart tussen 21 september en
12 oktober 2021 (Kinderboekenweek) in
bij de Afûk-winkel, Boterhoek 3, of bij
kinderboekwinkel de Toverlantaarn, Over
de kelders 2, in Leeuwarden.
Niet vergeten, vermeld je naam, klas
+ school/opleiding + contactgegevens.
Onder de mooiste inzendingen verloten
we het te winnen schoolbezoek.

In de Kinderboekenweek op Roze Zaterdag
16 oktober maken we de winnaar bekend.
Meer informatie over Koning & Koning is te
vinden op www.koningenkoning.nl en
Instagram: koningenkoning2020.

Inhoud schoolbezoek		
Voorlezen met vertelplaten– Het boek kan ook worden
voorgelezen in het Fries en Engels
Klassengesprek
Creatieve Workshop
Groepen 1 tot en met 8 + brugklassen
Tijdsduur 1 tot 3 uur, afhankelijk van de invulling

Activiteiten worden in overleg met de docent aangepast
aan de leeftijd van de leerlingen.

Het klassengesprek kan inhoudelijk gaan over diversiteit
maar ook over hoe nu eigenlijk een prentenboek wordt
gemaakt. De makers zijn beiden schrijver en illustrator
en hebben veel ervaring met groepen kinderen in het
basisonderwijs.

Meer informatie over
de makers:
www.lindadehaan.com
www.sternnijland.nl

Linda & Stern lezen het boek voor, beantwoorden vragen
en gaan in gesprek. Hoe maak je nu eigenlijk een boek?
De meeste leerlingen vinden het interessant en leuk om
te horen hoe boeken gemaakt worden, hoe een vertaling
tot stand komt. Het Koning & Koning boek is inmiddels
in twaalf talen verschenen. Vertalen ze dan echt altijd
goed wat er in het originele Nederlandse boek staat?
Welke woorden kun je niet vertalen? Hoe zit dat met
uitdrukkingen?
Als creatieve verwerking maken ze met
leerlingen een prentenboek of beeldverhaal
met collages, net als in het boek, of 3D
kijkkastjes. Linda & Stern bereiden altijd
het bezoek en de workshop voor en nemen
materiaal mee.
www.koningenkoning.nl
Vragen over inhoud schoolbezoeken en
beschikbaarheid:
info@koningenkoning.nl.
www.deschrijverscentrale.nl
Boekingen voor schoolbezoeken via:
jeugd@deschrijverscentrale.nl.

