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Programma 

Sesam-festival  
9 maart in De Roma  
 

 
 

8.30 u :  Onthaal in De Roma  
 
9.15 u:   Welkom door minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, Sven Gatz,  
  column door Fikri El Azzouzi en inleiding door Ingrid Tiggelovend, Studio Sesam vzw  
 
9.40 u:   Festivalgangers begeven zich naar de workshops:  
  -> 't Werkhuys, Zegelstraat 13 (2 min)  
  -> Het Keerpunt, Prins Leopoldstraat 51 (2 min)  
  -> Districtshuis Borgerhout, Moorkensplein 1 (8 min)  

 
10 - 11.15 u:  Workshops ronde 1  
  Meertalige voorleesmomenten organiseren door Foyer ('t Werkhuys) 
  Voorlezen bij gezinnen thuis door De Boekenkaravaan/nik-nak ('t Werkhuys)  
  De magische wereld van de kamishibai door Doc Atlas ('t Werkhuys)  
  Waar Oost en West elkaar ontmoeten door al.arte.magazine ('t Werkhuys) 
  Schrijfmotor in gang! door Creatief Schrijven (districtshuis, Pol Mara) 
  Debat superdiverse kinderboeken door politici en middenveld (districtshuis, ontvangstzaal)   
  Aan de slag met Sesam-kinderboeken door Studio Sesam (districtshuis, voordrachtzaal) 
  Pen, penseel en pixels door Peter Fransen (Het Keerpunt)  
 

11.40-12.55 u:  Workshops ronde 2  
  Een fictief personage uitwerken zonder stereotypes door Mylo Freeman ('t Werkhuys) 
  Een diverse bibliotheekcollectie samenstellen door VGC ('t Werkhuys)   
  Een wereldbibliotheek in de klas gebruiken door O Mundo ('t Werkhuys) 
  Een online superdivers verhaal schrijven door al.arte.magazine ('t Werkhuys) 
  Aan de slag met taal door Kind & Gezin & Inloopteam Zuidrand (districtshuis, voordrachtzaal)  
  Kinderboeken en kinderrechten door Naima Charkaoui (districtshuis, Pol Mara)   
  Sesam-schrijvers delen hun ervaringen en kennis, Studio Sesam (districtshuis, ontvangstzaal)   
  Met participatief onderzoek bruggen bouwen door Kuleuven/Kulak (Het Keerpunt)  
 

12.55-13.50u: Lunch in De Roma, in de foyer boven  
 

14 - 15 u:  Voorstelling door Roodvonk & band  
 
15.15 u: Huldiging  Sesam-medewerkers   
 
15:45 u:  Receptie  
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Praktisch  
 

Workshops  
In uw map vindt u een plan van Borgerhout. De zalen waar de workshops plaatsvinden, liggen op 
maximum 10 minuten wandelen van elkaar. De workshops beginnen en eindigen stipt. Wees zeker 
op tijd.  
 

 
 
 

Sesam-boeken  
Hebt u op voorhand Sesam-boeken of -boxen gereserveerd? Dan kunt u deze afhalen bij de Sesam-
boekenstand met vermelding van uw naam en/of organisatie.  
Hebt u geen boeken of boxen op voorhand gereserveerd? Vandaag kunt u de Sesam-boeken 
verkrijgen tegen een eenmalige kortingsprijs van 45 euro/box (i.p.v. 48,5 euro) en 9 euro/boekje 
(i.p.v. 9,95 euro) met een maximum van 5 boxen en 25 boekjes, nu mee te nemen.  
Nadien kunt u de boeken bestellen via www.studiosesam.be/bestellen. De Sesam-boeken zullen ook 
in sommige boekhandels te bestellen of te verkrijgen zijn.  
 
 

Presentaties van de workshops  
Na het festival zullen de presentaties van de workshops te consulteren zijn op www.studiosesam.be 
en volg ons op Facebook Sesam!  
 
 
Hartelijk dank voor uw deelname ! 


