Marit Törnqvist
dertig jaar schrijfster/illustrator

Als je van tekenen, dansen, knutselen of lezen houdt, moet je
zeker komen. We hebben leuke activiteiten en een tekenwedstrijd
waar je aan mee kan doen. Het kost niets!

inhetdonker

Kom dan zondag 9 december van 13.45 tot 16.30 uur naar het
gemeentehuis in Zwijndrecht en bezoek de tentoonstelling
'Licht in het donker' van de bekende kinderboekenschrijfster
en illustratrice Marit Törnqvist.

Licht

Vind jij tekeningen in kinderboeken ook zo leuk?

Wel zijn er enkele activiteiten waar een maximum aantal kinderen
aan deel kunnen nemen. Zorg dat je op tijd bent. Vol is vol!

Wat valt er te beleven?
Er zijn tal van leuke dingen om je de hele middag mee te vermaken: kom
knutselen, lezen, spelen met gedichten en doe mee aan een leuke
speurtocht of laat je nieuwe boek signeren door Marit Törnqvist zelf!
Om 14.00 uur starten er leuke workshops. Zorg dat je op tijd binnen bent
om je aan te melden, want deelname is beperkt! Hieronder een greep uit
de workshops:
Tekenen met Marit Törnqvist "Het Gelukkige Eiland"
Leeftijd: 6-12 jaar / duur 60 minuten
Theater- en dans "Jij bent de Liefste" door Theaterhuis
Drechtsteden
Leeftijd: 2- 6 jaar / duur: 45 minuten
Muziek "Boomwhacken" met het Geklank des Konings
Leeftijd: 7-10 jaar/ duur 30 minuten
Dans met Dansant
Leeftijd: 7 -10 jaar/ duur 30 minuten
De Bibliotheek AanZet geeft ieder uur een workshop voor (groot)ouders
"Word voorleesheld van uw (klein)kind!" Duur: 15 minuten

Doe je mee aan de tekenwedstrijd?
Pak dan je potloden, teken jezelf in de feestelijke optocht en kleur de
plaat op de voorkant. Vul je naam in en Lever je tekening in op het
gemeentehuis vóór 1 december. Wie weet win jij een leuke prijs! De
winnaars maken we bekend op zondagmiddag 9 december.
Naam:
Leeftijd:
Telefoon:
E-mail:

Wat woorden niet kunnen, maken
illustraties in één oogopslag duidelijk. Onze tentoonstelling 'Licht in
het donker' van illustratrice en
kinderboekenschrijfster Marit
Törnqvist is een bezoekje waard!
Marit is bekroond met vele prijzen
en bekend geworden door haar
tekeningen bij de boeken van de
legendarische Astrid Lindgren uit
Zweden. Dit jaar nog won Marit
de Zilveren Griffel voor haar boek
"Het Gelukkige Eiland'. De
gemeente Zwijndrecht is trots dat zij
naar Zwijndrecht komt en bij KunZt,
de haar 30-jarig jubileum viert.
De tentoonstelling
'Licht in het donker' is te bezoeken
van 1 december tot en met
10 februari.
Meer informatie:
www.kunztzwijndrecht.nl

