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Dit jaar staat het Kinderboekenweekfeest in het teken van het thema ‘Vriendschap – kom erb� !’ 
Het wordt een superleuke middag voor jou én je vrienden. Jullie kunnen samen allerlei leuke 
en spannende dingen gaan doen waarb�  je elkaar moet helpen, uitdagen of aanmoedigen. 
Wat dacht je b� voorbeeld van samen de wereld in virtual reality ontdekken of samen een 
hindernisbaan ontwerpen én maken? Ga je liever dansen, knutselen, (technisch) bouwen of naar 
de te gekke workshops: ook dat kan.

Natuurl� k komen er ook dit jaar weer bekende kinderboekenschr� vers en een illustrator. Deze keer 
z� n dat Monique van Hest (Enter de game zone), Reggie Naus (De piraten van hiernaast, Trubbel 
de Trol), Angelique van Dam (Joehoe! Ik wil een koe) en illustrator Hélène Jorna (Kiki&Cas en de 
rest). Kom naar hun verrassende workshops en zing, dans en teken met hen mee. Vergeet niet jouw 
favoriete boek mee te nemen: aan het eind van de dag signeren ze dit namel� k graag voor je.

In dit programmaboekje vind je niet alleen wat er in CODA te doen is, maar ook waar en hoe 
laat. Bedenk alvast waar je zeker naartoe wilt en doe mee met tal van te gekke workshops, 
verwonderende voorstellingen en spetterende activiteiten! We beginnen om 12.30 uur met een 
speciale openingsact en met de uitreiking van het Apeldoorns Uiltje. Vanaf ongeveer 13.15 uur 
kunnen jullie in en om CODA meedoen aan heel veel verschillende activiteiten. 

Heel veel plezier samen!

Carin Reinders
directeur CODA



OPENING
CODA Museum | Museumzaal

12.30-13.00 uur:  Openingsshow Boekenbal 
  door Tim Koldenhof Producties
  Een verveelde koningin heeft alle letters   
  en c� fers uit de boeken weggetoverd….   
  Hoe kunnen nu nog al die mooie verhalen   
  verteld worden? Met jullie hulp gaan we in
  deze verhalende dansvoorstelling alle 
  letters en c� fers weer op de juiste plek   
  zetten. 

13.00-13.15 uur:  O�  ciële opening door Carin Reinders,   
  directeur CODA
  Uitreiking Apeldoorns Uiltje

PROGRAMMA



VERVOLG PROGRAMMACODA MUSEUM  |  CODA JUNIOR

ACTIVITEITEN & MEER
CODA Museum | CODA Junior 

13.15-16.30 uur Activiteiten, workshops & voorstellingen

SIGNEREN
CODA Junior 

16.30-17.00 uur  Signeersessie met Monique van Hest, 
  Angelique van Dam, Reggie Naus en
  Hélène Jorna 





WORKSHOPS, VOORSTELLINGEN &ACTIVITEITENOP VASTE TIJDEN IN CODA MUSEUM EN CODA JUNIOR



MONIQUE VAN HEST
Verborgen verhalen

Groene zaal, 1e verdieping CODA Museum
13.45-14.15 uur
14.45-15.15 uur
15.45-16.15 uur

Wie de boeken van Monique leest, weet dat ze je in haar verhalen 
meeneemt op avontuur. Haar boek Enter de game zone (als je 
durft) kwam dit jaar op de tipl� st van de Kinderboekenweek en 
daar werden veel kinderen bl�  van – j�  ook? 

In deze workshop neemt Monique je mee naar de grens tussen 
echt en niet-echt, ofwel: tussen � ctie en non-� ctie. Wat zie j�  
als je om je heen k� kt? Een huis, een man, een kat? Of zie j�  de 
spoken die in het huis leven, de avonturen die de man beleeft, een 
verliefde kat? Verhalen liggen voor het oprapen als je goed om 
je heen k� kt en luistert. Maar ook als je naar beelden k� kt. Welk 
verhaal zit er in foto’s verborgen? T� dens haar workshop leer je 
hoe je een hele wereld kunt creëren aan de hand van één foto. 
Na a� oop van de workshop neem je natuurl� k de foto én je eigen 
verhaal mee.



ANGELIQUE VAN DAM 
Joehoe! Ik wil een koe

Paarse zaal, 1e verdieping CODA Museum
13.45-14.15 uur
14.45-15.15 uur
15.45-16.15 uur

Angelique heeft al heel veel kinderboeken geschreven. Misschien ken je 
Joehoe! Ik wil een koe, Iedereen een ster of Een vriend zonder tanden 
wel. T� dens haar workshop neemt ze je mee in deze verhalen en kun je 
meedoen aan een quiz: Hoe komt ze nu eigenl� k aan die koe of hoe zit 
dat met die vriend zonder tanden…? Wist je trouwens dat Angelique in 
Apeldoorn woont?!



REGGIE NAUS  
Trollen & piraten 

Zeegroene zaal, 1e verdieping CODA Museum
13.45-14.15 uur (trollen)
14.45-15.15 uur (piraten)
15.45-16.15 uur (trollen)

Reggie wilde zelf heel graag piraat worden. Dat is niet gelukt 
helaas, maar h�  schr� ft wel spannende boeken over piraten zoals 
in de boekenreeks De piraten van hiernaast. Daarnaast schr� ft 
h�  ook over trollen, zoals in de Trubbel de trol-boeken. Wil je meer 
te weten komen over piraten en/of trollen en wil je zien hoe h�  ze 
tekent, kom dan naar z� n workshop(s)!



HÉLÈNE JORNA 
Ben je een dierenvriend?

Bruine zaal, 1e verdieping CODA Museum
13.45-14.15 uur
14.45-15.15 uur
15.45-16.15 uur

Hélène Jorna heeft al heel veel (kinder)boeken geïllustreerd waaronder twee 
delen van Expeditie Werelddier. In deze boeken over bedreigde diersoorten 
maakt de tweeling Olaf en Lola een b� zondere en spannende reis naar China 
(Panda in de val) en Zambia (Chimpansee te koop). Wil j�  net als Hélène ook 
b� zondere dieren tekenen? Kom dan naar deze workshop en leer hoe je een 
kleine panda of baby chimpansee tekent.



MAAK JOUW JUNGLE IN VR
CODA VR Lab 
13.30-14.30 uur

Met de speciale CoSpaces applicatie kun je jouw 
eigen jungle in virtual reality maken – hoe gaaf is 
dat! Als deze jungle klaar is, kan iedereen daar in 
virtual reality doorheen lopen.

Theaterschool    Evenementen    Producties

HIPPE DANSWORKSHOP! 
DUO STREETDANCE
CODA Junior, Newton Zaal
13.45 - 14.15 uur
14.15 - 14.45 uur
14.45 - 15.15 uur
15.30 - 16.00 uur
16.00 - 16.30 uur

Leer in deze dansworkshop allemaal te gekke 
streetdance en hiphop moves. Kom je ook dansen 
met je vriendje of vriendinnetje of met iemand die 
je nog niet kent? Aan het eind steel je de show met 
een paar coole moves.

HINDERNISBAAN ONTWERPEN
CODA FabLab 
13.30-14.30 uur

Bouw mee aan een te gekke hindernisbaan in 
CODA FabLab. Dit parcours gaan we maken van 
aluminiumfolie en tape dat we aansluiten op de 
Makey Makey. Als deze hindernisbaan klaar is, kan 
iedereen dit parcours nog de hele middag met z’n 
tweeën lopen. Maar, let op: je moet elkaars hand 
goed vasthouden. Laat je elkaar (per ongeluk) 
los, dan klinkt een harde piep en ben je af! 







DOORLOPENDE 
ACTIVITEITEN & 
WORKSHOPS
TUSSEN 13.15 EN 16.30 UUR



DJ & PRODUCERWORKSHOP 
Gele zaal, 1e verdieping CODA Museum

Neem een k� kje in de wereld van het 
produceren en maak zelf een dance-track! 
Hoe? Dat leer je in deze workshop. Wist je 
dat een ‘track’ net als een boek een verhaal 
vertelt en dat dat verhaal uit hoofdstukken 
(coupletten) bestaat? 

Geef jouw creativiteit alle ruimte en maak 
je eigen muzikale verhaal door verschillende 
geluiden, ritmes en melodieën te combineren.

SUPERJUFFIE: DOE MEE EN WINACTIE 
CODA Café

Kun j�  álle vragen over Superju�  e beantwoorden, 
dan maak je kans op twee toegangskaarten voor 
de � lm b�  Vue Apeldoorn. Deze � lm is vanaf 
10 oktober te zien.

Dutch DJ World



ONTDEK DE PADVINDER IN JOU! 
Leestafel in CODA Café | Van Reekumplein 
(buitenterrein)

Haal de scout in jou naar boven en leer 
b� zondere knopen maken, ga broodjes 
bakken boven een ‘kampvuur’ en bouw mee 
aan een b� zonder bouwwerk.

KOEK VERSIEREN 
Pantry, 1e verdieping CODA Museum

Versier een koekje in een vorm van een hart 
voor of samen met jouw BFF. Bakken & Zo zorgt 
natuurl� k voor alle benodigdheden – neem j�  
een vriendje of vriendinnetje mee?!

Stadhouder Willem III/
Lady Baden-Powell



SCHILDEREN MET DOOM� N
CODA Auditorium

Schilderen en kleuren, wie vindt dat nou 
niet leuk om te doen? Daarom gaan we 
vandaag met elkaar één groot schilder�  
maken. W�  zorgen voor het materiaal 
zodat jullie samen lekker aan de slag 
kunnen. En: als het schilder�  klaar is, komt 
het t� dens de Kinderboekenweek in de 
bibliotheek te hangen – hoe gaaf is dat!
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KNUTSEL EEN ROOS
Open ruimte b�  de zalen, 1e verdieping CODA Museum

Illustrator Hélène Jorna heeft een mooie roos getekend 
en aan de hand van dit voorbeeld kun je zelf een roos 
maken en aan iemand geven die je lief vindt. Aan wie 
geef j�  deze roos…??

BOEKENVERKOOP 
CODA Junior

Kom naar de stand van Naw� n & Polak en koop (nóg) 
een boek van Monique van Hest, Angelique van Dam, 
Reggie Naus en Hélène Jorna. Aan het eind van de 
middag kun je jouw boek(en) door hen laten signeren. 
Kom j�  ook? 

DIZZY SPEL
CODA Junior

Doe mee met het Dizzy-spel en laat zien 
hoe snel je bent met memory!



KAARS PIMPEN 
CODA Junior

Een gewone kaars kun je mooi versieren 
en ‘pimpen’ - vanmiddag kun je zien en 
leren hóe. Natuurl� k mag je die kaars 
mee naar huis nemen. 

SAMEN OP DE FOTO
CODA Junior

Kom naar de stand van Mediamarkt en 
ga samen met je vriendje, vriendinnetje 
of iemand anders die je lief vindt op de 
foto! Deze foto kr� g je natuurl� k direct 
mee naar huis.

SCHMINK OF ‘TATTOO’ 
CODA Junior

In CODA Junior kun je samen met je BFF 
een ‘tattoo’ laten zetten of allebei op 
dezelfde manier geschminkt worden.

BFF ARMBANDJE MAKEN 
CODA Junior

Maak samen met jouw vriendje, 
vriendinnetje, broer(tje), zus(je), vader 
of moeder jullie eigen armbandjes. Of 
misschien nog leuker: maak als verrassing 
een armbandje voor iemand anders…



ONTDEK COSTA BANANA
CODA FabLab 

Kom alles te weten over de nieuwste 
technieken en ontdek wat je daar allemaal 
mee kunt maken in CODA FabLab dat 
deze dag omgetoverd is tot Costa 
Banana. Luister naar het bananenorkest, 
leer alles over programmeren, maak je 
eigen boekenlegger met de razendsnelle 
lasersn� der, print je eigen 3D ontwerp 
en bouw mee aan een spannende 
hindernisbaan.

HINDERNISBAAN LOPEN
Tussen 13.30 en 14.30 uur kun je meebouwen 
aan een te gekke hindernisbaan. Vanaf 
14.30 uur kan iedereen dit parcours 
a� eggen, maar let er wel goed op dat je 
elkaars hand vasthoudt, anders ben je af. 

COSTA BANANA ORKEST
Een bananenorkest? Ja hoor, dat kan 
in CODA FabLab! Je programmeert de 
bananen met behulp van Microbits en 
samen met iemand anders ga je een liedje 
maken en spelen.

BOEKENLEGGER LASEREN
Maak met onze lasersn� der je eigen 
boekenlegger. W�  zorgen voor voorbeelden 
waar je mee aan de slag kunt. 



ONTDEK DE WERELD IN 
VIRTUAL REALITY
CODA VR Lab 

LOOP ALS TARZAN OF JANE 
DOOR DE JUNGLE
Wandel in virtual reality door de jungle die 
eerder vandaag gemaakt is en sta oog in 
oog met de wilde dieren!

OP EEN ONBEWOOND 
EILAND
Er is in CODA VR Lab een 
onbewoond eiland gevonden…. 
Wie zou hier willen wonen? Ga 
met elkaar nieuwe bewoners in dit 
eiland plaatsen; je kunt hiervoor 
karakters uit b� voorbeeld (strip)
boeken gebruiken. Teken jouw 
favoriete karakter en geef hem 
of haar een plekje op dit eiland, 
zo maken we samen een nieuwe 
samenleving.



PERSOONL� K KUSSEN MAKEN 
CODA Junior | vanaf 9 jaar

T� dens deze workshop maak je met de 
naaimachine een persoonl� k kussen: neem een 
foto mee van jezelf of van iemand die je heel lief 
vindt en maak voor hem of haar een superleuk 
kussen. Er is een beperkt aantal plaatsen per 
keer en hou er rekening mee dat deze workshop 
ongeveer een uur duurt. De foto moet je geprint 
meenemen, maximaal A4-formaat.

SAMEN SPELEN OP DE 
WIZEFLOOR
CODA Junior

Kom j�  samen met je vriendje of 
vriendinnetje op onze nieuwe WizeFloor 
spelen? Via een projector aan het plafond 
worden spelletjes en oefeningen op de 
grond geprojecteerd. Om het spel te 
kunnen spelen, moet je samenwerken én 
in beweging komen. Bedien dit spel met 
handen en voeten en overleg met elkaar 
hoe jullie dit spel oplossen - veel plezier!



GRATIS RANJA EN EEN SNACK 
VOOR JOU; KOFFIE EN GEBAK 
MET KORTING VOOR JOUW 
OUDERS/VERZORGERS! 
CODA Café

Vergeet je niet om voor jouw consumptie-
bonnen wat te drinken en te snacken te 
halen in CODA Café? Met de kortingsbon 
kunnen ouders/verzorgers voor € 4,00 
genieten van een kopje ko�  e met gebak.

MAAK JE EIGEN DIERENMASKER 
CODA Junior 

Maak je eigen dierenmasker of maak er één 
voor een vriendje of vriendinnetje van z� n of 
haar lievelingsdier. W�  zorgen voor materiaal 
en een aantal voorbeelden. Natuurl� k mag 
je dit masker mee naar huis nemen - bewaar 
je het dan goed? Op 13 en 28 oktober is in 
CODA namel� k de familievoorstelling Fabels 
te zien en als je daar naartoe gaat, willen we 
je vragen dit masker mee te nemen. Meer 
weten over Fabels? K� k dan op 
coda-apeldoorn.nl/fabels.



DIT KINDERBOEKENWEEKFEEST IS MEDE TOT STAND GEKOMEN DANKZ� :

Sponsored by

Subsponsor 

EN MEDE MOGEL� K GEMAAKT DOOR:
Dutch DJ World | Vue | Bakken & Zo | Scoutinggroep Stadhouder Willem III/Lady 
Baden-Powell | Workshopatelier Apeldoorn | Kunst en St� l | Gigant | 
Tim Koldenhof Producties | Marant | Mediamarkt

 Bedankt voor jullie (� nanciële) b� drage!

www.coda-apeldoorn.nl/feest
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