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De Verhalencentrale  
onder stoom
1 OKT – 3 OKT

In het voorjaar gingen Bibliotheek en Archief al op 
zoek naar verhalen, maar in het weekend van 1, 2 
en 3 oktober komt De Verhalencentrale helemaal 
onder stoom! Ook docAtlas en Stripgids werken mee 
om je onze nieuwe thuis te laten ontdekken op een 
bijzondere manier. In ‘De Verhalencentrale Onder 
Stoom’ kun je komen genieten van een weekend vol 
belevenissen. Ga op ontdekking in de bib met je eigen 
‘personal shopper’, geniet van de vele activiteiten, 
maak kans op exclusieve ontmoetingen, ontdek met 
de erfgoedapp, doe mee met de boekentombola... 
Kinderen kunnen hun hartje ophalen met een 
spannende zoektocht, in creatieve workshops en 
komen luisteren naar een echte voorleesmarathon. 

Ga zeker ook op ontdekking in het stadscentrum dat 
weekend. De lokale handelaars nodigen je immers 
uit voor het shoppingweekend en… ontdek ook daar 
verhalen! 

INFO EN INSCHRIJVEN 
onthaalbalie bib en  
turnhout.bibliotheek.be

Openingsavond
feest

De deuren van de vernieuwde bibliotheek zwierden in-
tussen al een tijdje geleden open, maar het spreekwoor-
delijke lintje werd nog niet doorgeknipt. Het feestweek-
end start op vrijdag 1 oktober! Verwacht een boeiend 
podiumprogramma, met ruimte voor gesprek, poëzie, 
muziek en vooral veel liefde voor de bibliotheek! Achter-
af kun je nog genieten van een hapje en een drankje.

VR 1 OKT

Schouwburg + centrale hal de Warande
20 uur
Gratis
Info over inschrijven op pagina 2
Samen met Archief, docAtlas en Stripgids
Met dank aan de Warande

Stadsliving bibliotheek
Tijdens de openingsuren

Gratis
Inschrijven niet nodig

De Verhalencentrale
expo en luisteren  

Uit de verhalen die De Verhalencentrale afgelo-
pen voorjaar inzamelde, kozen 10 kunstenaars een 
verhaal dat ze, in hun eigen discipline, omvormen tot 
een kunstwerk. Deze kunstwerken worden gebun-
deld in een expo, die nog loopt tot eind oktober. Voor 
het feestweekend vult COL vzw de meerstemmige 
klankinstallatie VOXiPROXi met bijzondere stemmen 
uit onze Verhalencentrale.

ZA 2 OKT -  
ZO 3 OKT

32

De bibliotheek volgt covid-19 richtlijnen van de overheid.  
Kijk voor de laatste updates op de website!



De Verhalencentrale 
Live

live tekenen 

De campagne rond De Verhalencentrale gemist in het 
voorjaar? Geen nood! Tijdens het hele feestweekend 
kun je heel wat creatievelingen ontdekken die ook met 
jouw verhaal aan de slag gaan. Ze bezorgen je met veel 
plezier en ijver een schets, een cartoon, … Artiesten die 
je aan het werk kunt zien én zetten zijn onder andere 
NANOE, Emma Thyssen, womanovstudio, Fatinha Ramos, 
Gier, Arnoleon en Cheyenne Deckx.

Personal shoppers
duik in de collectie  

Loop je vaker tussen onze rekken en weet je niet altijd 
wat mee te nemen? Maak een afspraak met de collec-
tieverantwoordelijke van jouw favoriete collectie(s) en 
krijg een persoonlijk samengesteld boekenpakket mee 
naar huis!

ZA 2 OKT -  
ZO 3 OKT
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ZA 2 OKT -  
ZO 3 OKT

Leeszaal bibliotheek
Voor alle leeftijden

Gratis
Info over inschrijven op pagina 2

Rondleiding  
voor/achter  
de schermen

rondleiding

Op 22 maart openden Bibliotheek, Archief, Stripgids 
en docAtlas hun deuren in de vernieuwde vleugel van 
de Warande. Kom je het gebouw graag ontdekken met 
extra uitleg en een blik op de niet-toegankelijke ruimtes? 
Dan is dit weekend je uitgelezen kans! Ga mee op ont-
dekking langs het archiefdepot, het bibliotheekmagazijn 
en de personeelsruimtes.
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ZA 2 OKT - ZO 3 OKT

Bibliotheek
Tijdens de openingsuren
Gratis
Inschrijven niet nodig

met de steun van  
Literatuur Vlaanderen

De ontmoetingen
exclusief

Tijdens het feestweekend vinden exclusieve ontmoe-
tingen plaats met tien boeiende gasten. Lize Spit, 
Bart Moeyaert, Saskia De Coster, Dirk Draulans, Nina 
Mouton, Fatinha Ramos, Toni Coppers, Guido Bel-
canto en Walter van den Broeck gaan in gesprek met 
tien bibliotheekbezoekers. In de zomer kon je op zoek 
naar gouden tickets in onze bibliotheekmaterialen en 
kans maken op jouw plekje in De Ontmoetingen. 

Gouden ticket te pakken? Registreer je met je unieke 
code via turnhout.bibliotheek.be/gouden-ticket en 
schrijf je in voor een van de tien ontmoetingen. 

ZA 2 OKT -  
ZO 3 OKT

Infopunt stadsliving bibliotheek
Om 11 en 14 uur

Gratis
Inschrijven niet verplicht, maar plaatsen zijn beperkt

Info over inschrijven op pagina 2



Het Kempenoffensief –  
Over eerlijke data

debat

Het Kempenoffensief: dat zijn prikkelende podcasts en inspirerende activiteiten uit de Kem-
pen. Het debat ‘Over eerlijke data’ borduurt hierop verder. Heidi Mertes, professor bio-ethiek 
van UGent en voorzitter van De Maakbare Mens vzw, en professor Jef Hooyberghs van VITO 
en vertegenwoordiger van het ‘We Are’-platform gaan in gesprek over of en hoe we onze 
persoonlijke data weer in eigen handen kunnen nemen.  Ga mee in gesprek en ontdek hoe we 
weer vertrouwen kunnen krijgen in de datarevolutie!

Kasteelzaal bibliotheek
15-16.30 uur
€ 2
Info over inschrijven op pagina 2
Samen met Avansa Kempen, VITO en  
De Maakbare Mens in het kader van Het Kempenoffensief
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ZA 2 OKT

Warandeplein
7.00 – 12.30 uur
Gratis
Inschrijven niet nodig

Bibliotheek
Tijdens de openingsuren
Gratis
Inschrijven niet nodig

Antiekmarkt  
met  
boekenmarktje

Mind map

boekenmarkt
luisteren

Ook deze zondag is de antiek-
markt van de partij. Geniet in 
de buurt van de bibliotheek van 
een extra groot aanbod boeken, 
muziek en films.

Stadsdichter Liesbeth Aerts stelt 
haar nieuwste project voor: 
geniet van een trage road movie 
door Turnhout en sta even stil bij 
jouw stad.

ZO 3 OKT
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Literair tijdschrift DW B 
stelt voor: een Kempische 
literaire avond

de KUUB
20.15 uur

€ 6
Inschrijven via de Warande

Een organisatie van de Warande

literaire avond

De zanderige grond van de Kempen is vruchtbare 
literaire bodem. Tijdens deze literaire avond vertel-
len Koen Peeters, Leen Huet, Leo Pleysier en Toon 
Horsten over hun verhalen en lezen ze voor uit eigen 
werk. Dit alles onder begeleiding van de gastvrouw 
van de avond, Alicja Gescinska, die sinds kort ook tot 
de Kempische schrijvers gerekend mag worden.

Een exemplaar van het themanummer van DW B is 
inbegrepen in de ticketprijs.

ZA 2 OKT
ZA 2 OKT -  
ZO 3 OKT

Warandeplein
19.30-22 uur
Gratis
Inschrijven niet nodig
samen met Rock Paper Pencil, Jeugdhuis Wollewei  
en Jazz Kitchen

#FRAMED  
Installatie + muziek 

Samen met Rock Paper Pencil toveren we de biblio-
theekmuren om tot één grote videomuur en laten er 
inspirerende artiesten op los om live te tekenen. In 
het project ‘FRAMED’ gaat multidisciplinaire kun-
stenares Janna Beck op zoek naar hoe we kunste-
naars live dynamische, spontane visualisaties kunnen 
laten creëren die inspelen op zowel de omgeving 
als het publiek. Jeugdhuis Wollewei en Jazz Kitchen 
zorgen voor de muzikale omkadering.

ZA 2 OKT



Bouckerie  
Bacul

act

Van Tom Lanoyterzooi tot Jos Van de Lookpaté, Franz 
Kafkaaskroketten en Emile Zolamsworstjes: Bouckerie 
Bacul is hét adres voor uw uitgelezen waren. Geen wild 
om zich heen gesnij en gekerf, maar een subtiel woor-
denkraam: fijne leeswaren dus… Al worden de boeken 
wel dun gesneden, met woordspelingen en ronkende 
namen uit de literatuur.

Overlezen: boeken en  
babbels van de  
bovenste plank

literaire matinee  

Speciaal voor het feestweekend van de bib trekt Over-
lezen alle registers open met een editie in de Kuub. De 
club van Overlezen - Jos Geysels, Karl van den Broeck en 
Johny Geerinckx - kookt een literair potje met de vaste 
ingrediënten: een auteur, een bekende landgenoot, een 
stukje voorlezen, live muziek, veel leestips én een boe-
kentombola. Hun gast voor 3 oktober Stefan Hertmans 
heeft ook wat te vieren: zijn 70ste verjaardag. Tijd over 
een uitgebreid gesprek over leven en werk. Hertmans 
leest ook voor en signeert.
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ZO 3 OKT

ZO 3 OKT

de KUUB
10.30 uur

€ 10 (-26 € 8)
Inschrijven via de Warande

Samen met de Warande

Voorleesmarathon
voorlezen

Verhalen, verhalen, verhalen… een heel weekend vol 
verhalen! Onze voorleesvrijwilligers zorgen ervoor dat 
je op elke moment van de dag van een verhaal kunt 
genieten in onze gezellige voorleeshoek!  
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ZA 2 OKT -  
ZO 3 OKT

Voor alle leeftijden
Warandeplein
Aanvang om 10, 14 en 15.30 uur (duur 45’)
Gratis
Inschrijven niet nodig

Infopunt stadsliving bibliotheek
Voor families 

Doorlopend tussen 10 en 17 uur 
Gratis 

Inschrijven niet nodig

Ontploffing in  
De Verhalencentrale

zoektocht 

Help! De technieker van De Verhalencentrale heeft 
een belangrijke zin laten ontploffen. Kun jij de 7 
woorden terugvinden in de bibliotheek en de zin 
opnieuw vormen? Haal een kaartje voor de zoek-
tocht bij het infopunt en maak kans op mooie boe-
kenprijzen! 

ZA 2 OKT -  
ZO 3 OKT

Voorleeshoek jeugd bibliotheek
Voor families 

Doorlopend tussen 10 en 17 uur 
Gratis 

Inschrijven niet nodig



Een speelse vertelling voor families met kinderen vanaf  
3 jaar en vanaf 5 jaar.
Bosverhalen. Wolfverhalen. Verhalen om te lachen. 
Verhalen om te boeien. Verhalen voor kleine en grote 
oortjes, voor jonge alsook oudere oogjes. Zoetheid en 
fantasie, in de bibliotheek, comfortabel geïnstalleerd, 
waar we luisteren, waar we kijken.

Benedenzaal bibliotheek
3+: 10.15-10.50 uur 
5+: 11.15-12 uur
Gratis 
Inschrijven niet verplicht, maar plaatsen zijn beperkt
Info over inschrijven op pagina 2

Jeugdatelier bibliotheek
Voor families 
Van 10-12 uur en van 13-15 uur
Gratis 
Inschrijven niet nodig

Boekstartbuttons met 
Benjamin Leroy  

illustratie 

Benjamin Leroy is de illustrator van de leuke Boekstartfiguurtjes. Hij maakt 
op zaterdag van de vingerafdruk van je kindje een Boekstartmannetje. 
Je krijgt een mooie button om mee naar huis als aandenken aan dit leuke 
feestweekend!

ZA 2 OKT

ZA 2 OKT

Jeugdatelier bibliotheek
Voor families 
Doorlopend tussen 10 en 17 uur 
Gratis
Info over inschrijven op pagina 2

Ontwerp je  
eigen bibtas

workshop

Stap binnen in ons jeugdatelier en ga aan de slag als textielontwerper. Je gaat naar huis 
met een eigen ontworpen bibtas van katoen waar iedereen jaloers op zal zijn! Jonge kin-
deren krijgen best een beetje hulp, maar oudere kinderen kunnen alleen aan de slag. 

ZO 3 OKT 

Tussen de rekken jeugdafdeling bibliotheek
5+ (kinderen mogen alleen deelnemen,  
maar volwassenen zijn ook welkom)
Aanvang om 11, 13.30 en 15 uur (duur 45’)
Gratis
Inschrijven niet verplicht, maar plaatsen zijn 
beperkt
Info over inschrijven op pagina 2

Daan Draait –  
Lieve Lieven

mee-doe-voorstelling

Lieve Lieven is een feestelijke mee-doe-voor-
stelling voor kinderen en hun ouders. Heb je je 
wel eens afgevraagd wat er zou gebeuren als 
een boek echt tot leven zou komen? Met be-
hulp van onzichtbare Fantasy Reality helmen 
en speciale koptelefoons brengt Lieve Lieven 
je naar werelden die je niet voor mogelijk had 
gehouden. Open het boek, stap in de fantasie 
en beleef het leesavontuur waarin iedereen 
zelf de hoofdrolspeler is. Het is een avontuur 
over vriendschap van A tot Z.

ZO 3 OKT 
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Kleine verhalen 
voor grote oren |  
Audrey Dero

vertelling
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VR 1 OKT

FEEST: OPENINGSAVOND MET RECEPTIE 
SCHOUWBURG EN HAL .................................................20 UUR

ZA 2 OKT

ILLUSTRATIE: BOEKSTARTBUTTONS 
JEUGDATELIER .........................................................10-15 UUR

VERTELLING: KLEINE VERHALEN VOOR GROTE OREN 
BENEDENZAAL ................ 10.15 UUR (3+) EN 11.15 UUR (5+)

ZOEKTOCHT: ONTPLOFFING IN DE VERHALENCENTRALE 
INFOPUNT .................................................................10-17 UUR 

VOORLEZEN: VOORLEESMARATHON 
VOORLEESHOEK........................................................10-17 UUR

LUISTEREN: MIND MAP 
BIBLIOTHEEK ............................................................10-17 UUR

EXPO EN LUISTEREN: DE VERHALENCENTRALE+VOXIPROXI 
STADSLIVING ............................................................10-17 UUR

LIVE TEKENEN: DE VERHALENCENTRALE LIVE 
STADSLIVING ............................................................10-17 UUR

COLLECTIE: PERSONAL SHOPPERS 
LEESZAAL ..................................................................10-17 UUR

RONDLEIDING VOOR/ACHTER DE SCHERMEN 
INFOPUNT ....................................................11 UUR EN 14 UUR

DEBAT: HET KEMPENOFFENSIEF OVER EERLIJKE DATA 
KASTEELZAAL ...................................................... 15-16.30 UUR

INSTALLATIE + MUZIEK: #FRAMED 
WARANDEPLEIN ................................................. 19.30-22 UUR

DW B STELT VOOR: EEN LITERAIRE KEMPISCHE AVOND 
DE KUUB ................................................................... 20.15 UUR

ZO 3 OKT

ANTIEKMARKT MET BOEKENMARKTJE 
WARANDEPLEIN................................................... 7-12.30 UUR

LITERAIRE MATINEE: OVERLEZEN 
DE KUUB ................................................................. 10.30  UUR

ACT: BOUCKERIE BACUL 
WARANDEPLEIN......................................11, 14 EN 15.30 UUR

ZOEKTOCHT: ONTPLOFFING IN DE VERHALENCENTRALE 
INFOPUNT ................................................................10-17 UUR 

VOORLEZEN: VOORLEESMARATHON 
VOORLEESHOEK .......................................................10-17 UUR

WORKSHOP: ONTWERP JE EIGEN BIBTAS 
JEUGDATELIER ........................................................10-17 UUR

LUISTEREN: MIND MAP 
BIBLIOTHEEK ...........................................................10-17 UUR

EXPO EN LUISTEREN: DE VERHALENCENTRALE+VOXIPROXI 
STADSLIVING ...........................................................10-17 UUR

LIVE TEKENEN: DE VERHALENCENTRALE LIVE 
STADSLIVING ...........................................................10-17 UUR

COLLECTIE: PERSONAL SHOPPERS 
LEESZAAL .................................................................10-17 UUR

MEE-DOE-VOORSTELLING: DAAN DRAAIT – LIEVE LIEVEN 
JEUGDAFDELING ................... 11 UUR, 13.30 UUR EN 15 UUR

RONDLEIDING VOOR/ACHTER DE SCHERMEN 
INFOPUNT ................................................................11-14 UUR 

14-17 UUR

overzicht activiteiten


