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Het is tijd voor nieuwe verhalen waarin alle kinderen, van welke afkomst ook, 
zich kunnen herkennen. Maandag 9 maart van 9.15 u tot 16.30 u viert Studio 
Sesam vzw, met steun van tal van partners, het superdiverse kinderboek in de 
mooiste zaal van het land: De Roma te Borgerhout. Festivalgangers kunnen 
workshops volgen en in debat gaan met politici en het middenveld. Iedereen die 
begaan is met kinderen in de diverse samenleving, taal- en leesbevordering en 
kinderboeken is uitgenodigd. Ook de pers nodigen we hiervoor uit.  
 
Het Sesam-festival wordt om 9.15 u geopend door minister van Cultuur, Media, 
Jeugd en Brussel, Sven Gatz, columnist Fikri El Azzouzi en organisator Studio Sesam 
vzw. 
 

Workshops over kinderboeken, schrijven & illustreren, voorlezen en 
taalbevordering 
In de voormiddag,  van 10 u tot 12.55 u kunnen de festivalgangers kennismaken 
met alle troeven van het superdiverse kinderboek via 15 workshops op 
verschillende locaties in Borgerhout. 
 
Een greep uit het aanbod: de schrijvers en illustratoren van Sesam stellen hun 
werk voor en delen hun ervaringen, Malikka Bouaissa van al.arte.magazine zoomt 
in op kinderboeken uit het Midden-Oosten, Stijn Callewaert en Emine Altuntas van 
de Vlaamse Gemeenschapscommissie geven hun kennis door over een 
superdiverse collectie in de bibliotheken. Mylo Freeman, alter ego van de zwarte 
prinses Arabella, vertelt over het belang van 'zwarte' personages' in een 
kinderboek, Naima Charkaoui bekijkt kinderboeken door de kinderrechtenbril, 
Stichting Lezen stelt de wereldbibliotheek O Mundo voor, Peter Fransen schetst de 
toekomst van het digitale kinderboek, Marijke Lambrechts van De Boekenkaravaan 
en Chris Sterkens van nik-nak hebben het over voorleestrajecten bij kwetsbare 
gezinnen. Ook Kind en Gezin i.s.m. het Inloopteam Zuidrand, integratiecentrum De 
Foyer, Creatief Schrijven, Doc Atlas, KULeuven  ... bieden workshops aan.  
 



Van 10 tot 11.15 u kunnen de deelnemers debatteren over 'herkenbare 
kinderboeken', taalstimulering, leesbevordering, de rol van uitgevers en het 
middenveld, het belang van voorlezers. Minister Sven Gatz, Sp.a politica Yasmine 
Kherbache, Antwerps schepen van jeugd, Nabilla Ait Daoud en deelnemers uit het 
middenveld debatteren over 'herkenbare' kinderboeken, leesbevordering en 
taalstimulering in een multiculturele omgeving. Moderator is hoofdredacteur Gie 
Goris van het wereldtijdschrift MO. 
 

Wervelende theatervoorstelling van Roodvonk & band  
Roodvonk stelt in de namiddag, van 14 u tot 
15 u, de nieuwe Sesam-verhalen met muziek 
en theater in De Roma voor. Kinderen in 
klasverband zijn hiervoor uitgenodigd. De 
verhalen zijn gebundeld in vijf nieuwe 
kinderboeken. Deze Sesam-kinderboeken zijn 
het resultaat van een leer- en creatietraject 
waaraan negen schrijvers en tien illustratoren 
van diverse origine deelnamen.  
Op het einde van de dag worden deze nieuwe 
stemmen in de wereld van het kinderboek 
gehuldigd en sluiten we af met een receptie. 

 
 

PRAKTISCH  
 

 De pers kan zich aanmelden via een mail naar Ingrid Tiggelovend, 
ingrid.tiggelovend@studiosesam.be of bellen met 0486 67 83 99. Ook interviews 
met de Sesam-schrijvers en illustratoren zijn te organiseren.  
 

 Voor geïnteresseerden in het Sesam-festival:  

 Inschrijven via http://www.studiosesam.be/sesam-festival-overzicht/ 

 Prijs: 45 euro, incl. lunch/namiddagvoorstelling; 25 euro enkel het 
voormiddagprogramma zonder lunch; 10 euro enkel namiddagvoorstelling plus 
receptie; kinderen tot 12 jaar gratis.  

 Locaties: De Roma, 't Werkhuys, Het Keerpunt en Districtshuis Borgerhout  
 

Wil je op de hoogte blijven van het SESAM-festival? Schrijf je in op de nieuwsbrief en volg 
ons op Facebook. Meer info: www.studiosesam.be, http://www.sesamopenu.be of  
contact@studiosesam.be 

 

 
Met steun van de Sesam-stuurgroep en  
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