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Boekenweek Live! is onderdeel van een succesvolle serie interactieve literaire
programma’s ontwikkeld door de CPNB en Stichting Lezen. Deze literaire talkshow met
de Boekenweekauteur als hoofdgast wordt live via YouTube uitgezonden en gevolgd
door klassen uit het hele land in hun plaatselijke bibliotheek of op school. De leerlingen
bepalen de inhoud van het programma: zij maken creatieve verwerkingsopdrachten bij
een boek van de Boekenweekauteur en presenteren deze in het programma. Alleen de
beste uitwerkingen krijgen zendtijd, het programma is dus ook de finale van een landelijke
wedstrijd! In 2018 zal Boekenweek Live! plaatsvinden op woensdag 14 maart en worden
uitgezonden vanuit de OBA.

Vele hemels boven de zevende van Boekenweekauteur

Wanneer u nog niet bekend bent met Boekenweek Live!,

Griet Op de Beeck zal tijdens Boekenweek Live! 2018

raden wij u aan om afleveringen van voorgaande jaren

centraal staan. Deelnemende scholieren lezen het boek met

terug te kijken om zo een goede indruk te krijgen.

de hele klas en maken opdrachten gebaseerd op het boek.
Deze opdrachten vormen de basis voor een uitzending vol
muziek, kunst en andere creativiteit, inspirerend aan elkaar
gepraat door gastheer Arie Boomsma.
Doet u mee aan Boekenweek Live!, dan ontvangt u per
aangemelde klas 30 exemplaren van dit boek (met een
totale waarde van €375,-). Per school kunnen maximaal drie
klassen deelnemen aan het project.

Boekenweek Live! 2015 (gast: Dimitri Verhulst)

https://www.youtube.com/watch?v=9GvbahP7Ggw
Boekenweek Live! 2016 (gast: Esther Gerritsen)

https://www.youtube.com/watch?v=3Vx2_rB0AWM
Boekenweek Live! 2017 (gast: Herman Koch)

https://www.youtube.com/watch?v=5Jtigshsmck&t=824s
Deelname aan Boekenweek Live! is gratis, maar niet
vrijblijvend. Wie zich opgeeft voor deelname, gaat daarmee
automatisch een inspanningsverplichting aan. Deze houdt
in dat elke deelnemende klas serieus aan een of meerdere
opdrachten werkt en een of meerdere resultaten inzendt
naar de organisatie, op de afgesproken momenten.
Toetsweken en vakanties zijn geen goede reden om deze
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verplichting niet na te komen. Voor meer informatie zie ook
p.4 onder ‘Belangrijk’.

Boekenweek Live! | Handleiding docenten

2

A VOORAF
PLANNING

AANMELDEN BOEKENWEEK LIVE!

	Deadline klassen opgeven voor Boekenweek Live!

bibliotheek bij u in de buurt of door een mail te sturen

•	Donderdag 30 november

Via de bibliotheek of via educatie@cpnb.nl.

•	Dinsdag 5 december

	Bevestiging deelname Boekenweek Live!
•	Vanaf donderdag 7 december

U ontvangt de boeken op school

•	December - februari

	Vele hemels boven de zevende lezen met de klas
en opdrachten maken. Interne competitie: welke
opdrachten zijn de beste van de klas?

•	Vrijdag 16 februari

	Deadline insturen beste opdrachten voor
Boekenweek Live!
•	Uiterlijk donderdag 22 februari

	Winnende klassen ontvangen bericht

•	Woensdag 14 maart, 13.00 -13.45 uur

	Uitzending Boekenweek Live! (Openbare Bibliotheek
Amsterdam)

Aanmelden voor Boekenweek Live! doet u via de
naar educatie@cpnb.nl. De deadline voor de aanmelding
is donderdag 30 november 2017. Neem in het eerste

geval contact op met de educatieve medewerker van uw
bibliotheek. Deze bestelt scholierenpakketten (één pakket
bevat 30 exemplaren van Griet Op de Beeck’s Vele hemels
boven de zevende) en meldt de klassen aan. In het tweede
geval stuurt u een mail met daarin onderstaande gegevens.
De Stichting CPNB / De bibliotheek heeft daarvoor de
volgende gegevens nodig:
Naam school:
Adres school:
Naam contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Telefoonnummer contactpersoon: 		
Aantal klassen:
Aanvullende gegevens per klas:
Klas(sen):

Totaal aantal leerlingen:
E-mailadres docent:
Telefoonnummer docent: 		
Klasniveau (geschikt voor de bovenbouw):
U ontvangt uiterlijk dinsdag 5 december 2017 een

bevestigingsmail als uw klassen zijn geselecteerd voor
deelname aan Boekenweek Live!.
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B LEZEN, MAKEN
EN INSTUREN
U ontvangt de boeken voor Boekenweek Live! nog voor de
kerstvakantie, zodat de leerlingen ruim de tijd hebben om

INSTRUCTIE WETRANSFER

Bezoek wetransfer.nl. Klik op ‘voeg bestanden toe’ en kies

het boek te lezen. Na de kerstvakantie laat u de leerlingen

de zip mapjes met opdrachten die u wilt insturen.

(eventueel in groepjes) kiezen welke creatieve opdracht zij

De opdrachten stuurt u naar educatie@cpnb.nl. Vul

bij het boek willen maken. Op de volgende pagina vindt u

daaronder uw eigen e-mailadres in. Vul bij ‘Bericht’ de

alvast een overzicht van de verschillende keuze-opdrachten.

volgende gegevens in:

Deelname aan Boekenweek Live! betekent dat u per klas

• Naam school

tenminste één uitwerking instuurt. In deze handleiding

• Naam docent

staan de opdrachten specifiek uitgelegd voor leerlingen:

• Niveau klas

u hoeft de opties enkel te laten zien tijdens de les of u
kopieert de opdrachten uit deze handleiding.

SELECTIE VAN DE BESTE OPDRACHTEN

Maak van de gemaakte opdrachten van de leerlingen een

Gelieve het bericht in Wetransfer per inzending aanvullen
met de volgende gegevens:
• Categorie inzending
• Voor- en achternamen van alle leerlingen per opdracht

competitie per klas. Welke creatieve uitwerkingen zullen
de meeste kans maken om te winnen en daarmee in de

Let op: alle opdrachten dienen voorzien te zijn van een

uitzending van Boekenweek Live! te komen? Maak samen

korte toelichting van de makers in een Word-bestand.

met de klas een voorselectie en stuur deze in naar de jury
via educatie@cpnb.nl. Stuur alleen uitwerkingen die écht
kans maken: het niveau is hoog. Tot en met vrijdag 16
februari 2017 hebben de deelnemende klassen de tijd om
te lezen én om creatieve opdrachten bij het boek te maken
en in te zenden.

INZENDEN

Klik op ‘Transfer’ en uw inzending wordt verstuurd!
Uiterlijk 22 februari 2018 hoort u of uw leerlingen zijn
geselecteerd voor de uitzending.

BELANGRIJK

Door steun van Stichting Lezen kunnen we aan de

Per klas mogen meerdere opdrachten worden ingezonden.

deelnemende klassen gratis boeken verstrekken. Dit

Grote inzendingen (zoals mp3 of .mov bestanden)

betekent dat er een beperkt aantal klassen deel kan nemen

worden ingezonden via WeTransfer. Let daarbij op de

aan het project. Om teleurstelling achteraf te voorkomen,

technische voorwaarden die bij de keuze-opdrachten staan

brengen wij de boeken alsnog bij u in rekening als u wel

omschreven. Maak per inzending een zip bestand, dat is

een school opgeeft voor Boekenweek Live!, maar de school

gemakkelijker te versturen.

verzuimt tijdig opdrachten in te sturen. Zorg er dus voor dat
zodra u een klas opgeeft, het project daadwerkelijk in de
schoolplanning wordt opgenomen. Deze strenge maatregel
is helaas noodzakelijk, aangezien we voor de inhoud van
de uitzending volledig afhankelijk zijn van de input van
scholen. Gratis deelname aan dit project kunnen we enkel
garanderen aan actief deelnemende scholen.
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OPDRACHTEN BOEKENWEEK LIVE!

Veel nieuw talent is ontdekt in Boekenweek Live!

De keuzeopdrachten van Boekenweek Live! zijn

Technisch: max. lengte 3 min. Insturen als Mp3 of

onderverdeeld in zes categorieën.

opgenomen als filmpje.

Van elke categorie worden de beste inzendingen
uitgekozen door de jury en in de live-uitzending vertoond.
Let op: alle opdrachten dienen voorzien te zijn van een
korte toelichting van de makers in een Word-bestand.

1. BOEKENBAL VLOG

Opdracht: maak per duo een plan voor een Boekenbalvlog,
inclusief een video waarin jullie jezelf voorstellen. In het
plan beschrijven jullie zo uitgebreid mogelijk wat jullie
gaan doen op het Boekenbal, wie jullie willen spreken

4. SCHRIJVEN

Schrijf een lofrede of een gedicht bij Vele hemels boven
de zevende. De auteur van de mooiste inzending wordt
uitgenodigd om zijn of haar inzending voor te lezen tijdens
de uitzending.
Technisch: max. 500 woorden.

5. KUNST

Maak een beeldend kunstwerk dat geïnspireerd is op het

en welke vragen jullie gaan stellen. Het Boekenbal is

boek. Schrijf daarbij een uitleg over waarom het kunstwerk

de aftrap van de Boekenweek, vindt plaats op vrijdag

dat je hebt gemaakt goed past bij het boek. Let op: dit kan

9 maart en is traditiegetrouw in de Stadsschouwburg

natuurlijk ook een kledingontwerp zijn, een fotocollage of

Amsterdam. Boekenweekauteur Griet Op de Beeck en

misschien verzin je iets anders!

Boekenweekessayist Jan Terlouw zullen aanwezig zijn, naast

Technisch: maak meerdere foto’s van het kunstwerk en

vele bekende schrijvers en andere BN’ers.

stuur deze in, samen met je uitleg.

Het winnende duo krijgt twee felbegeerde kaarten voor
het Boekenbal en mag ter plekke vloggen. Deze bijzondere
vlog beleeft zijn wereldpremière tijdens Boekenweek Live!.

6. OVERIG/VRIJ

Maak een videogame, een (bord)spel, een dans of

Technisch: max. lengte opzet 1 A4, maximale duur vlog

iets anders dat je kunt bedenken. Zorg wel dat je een

Boekenbal 3 minuten. Voorstelfilmpje geen maximale

toelichting meestuurt waarom jouw creatie aansluit bij het

lengte.

boek van Griet Op de Beeck.

2. FILM

7. TAFELHEER EN TAFELDAME

Dat kan bijvoorbeeld een animatie zijn, een favoriet

voor de tafelheer en -dame. Zij praten en kijken vanaf

fragment verfilmd of een film over de auteur. Het kan

de centrale tafel mee. Is dit jou op het lijf geschreven?

Maak een korte film n.a.v. Vele hemels boven de zevende.

natuurlijk ook een boektrailer zijn. Bedenk een passend

scenario en werk het uit in beeld. Bij het inzenden mogen
de filmpjes nog niet op YouTube te vinden zijn. Gebruik

je daarnaast achtergrondmuziek, zoek deze dan uit in de

Tijdens de uitzending is een belangrijke rol weggelegd

Stuur dan uiterlijk vrijdag 16 februari 2018 een mail aan

educatie@cpnb.nl met een kort filmpje waarin je jezelf (evt.
samen met een vriend of vriendin) voorstelt.

YouTube Audio Library, zodat deze rechtenvrij is.

Bang om met naam en achternaam op internet te komen?

Technisch: max. lengte: 2 min. Film je met je telefoon, houd

Wij vermelden alleen je voornaam, dit geldt ook voor

dan altijd je telefoon horizontaal!

andere opdrachten.

NB: Op 7 november 2017 ging de film Vele hemels,
gebaseerd op het boek Vele hemels boven de zevende van
Griet Op de Beeck, in première.

3. MUZIEK

Benieuwd wat het inhoudt om tafelheer of –dame te
zijn, bekijk dan de eerdere edities van Boekenweek
Live! via Youtube.

Maak een muziekstuk of liedje dat gebaseerd is op Vele
hemels boven de zevende. De tekst mag uit het boek zijn
of zelfgeschreven. Het nummer moet live uit te voeren zijn.
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C BOEKENWEEK LIVE!
DE UITZENDING
Uiterlijk 22 februari 2018 hoort u via een e-mail of uw
leerlingen geselecteerd zijn voor de uitzending. De

specifieke leerlingen worden uitgenodigd om samen
met een begeleider in de studio aanwezig te zijn en de
opnames bij te wonen. Deze vinden plaats in het Theater
van ’t Woord op de zevende verdieping van de Openbare
Bibliotheek van Amsterdam. U ontvangt per e-mail
alle informatie over de opnamedag. Reiskosten van de

winnende scholieren en één begeleider worden vergoed.

NIET GESELECTEERD, WEL KIJKEN!

Op woensdag 14 maart 2018 tussen 13.00 – 13.45 uur
wordt Boekenweek Live! uitgezonden via
www.boekenweek.nl/school.
Scholieren door het hele land kijken vanuit de bibliotheek
of vanuit school live mee naar de literaire talkshow. Tip:
zoek vooraf contact met de bibliotheek om de uitzending in
de bibliotheek te kijken.
Boekenweek Live! wordt georganiseerd door de Stichting
CPNB en Stichting Lezen, in samenwerking met de OBA.
Heeft u nog vragen over uw deelname neem dan contact
op met de Stichting CPNB via educatie@cpnb.nl.   
Meer info:
www.boekenweek.nl
www.lezen.nl
www.oba.nl
©2017
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