
De signeersessies vinden plaats 
tussen de zalen van de voorstellingen 
en de boekenwinkel.

Drie dagen lang 70 auteurs op 
vier podia. Met lezingen, de-
batten, concerten en boeken. 
Na iedere voorstelling volgt 
ook een signeersessie.

De signeersessies vinden plaats tussen de zalen van de voor-
stellingen en de boekenwinkel.

Meneer Papier knipt - Elvis Peeters 

Geronimo Stilton vertelt en signeert!

Ik eet zo graag - Pascale Naessens

Isabelle Gielen leert lezen op een 
speelse manier

Familiemusical: Ik ben Rikki - 
Guido Van Genechten

Stoverij met frieten - Marc de Bel

Miniapolis - Rob van Essen

Fast Food 3 - Sandra Bekkari

Familiemusical: Ik ben Rikki - 
Guido Van Genechten

Survivalgidsen ADHD, Hoogsensitiviteit 
& Faalangst - Severine Van De 
Voorde, An Michiels & Ilse Dewitte

Cécile - Ish Ait Hamou

De val & De ontdekking van urk - 
Matthias M.R. Declercq

Dwars door de Middellandse Zee - 
Arnout Hauben

Niemand zeggen - M.J. Arlidge

De knikkers van Qadir - Qadir Nadery 
& Leo Bormans

Anders leven - Manu Keirse
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Chef-kok in IG Auschwitz - Annie Van 
Paemel

Gegijzeld - Clare Mackintosh 
(webcam)

Verzachtende omstandigheden / De 
doden praten / Moeder, waarom 
doden wij? - José Masschelin (webcam)

Sub Rosa - Emelie Schepp (webcam)

Een jaar met Wifi - Brenda Froyen & 
Wifi

Vrijheid - Annelien de Dijn (webcam)

Zachtop lachen - Malou Holshuijsen 
(webcam)

Feestbakboek - Stefan Elias

Fabels en feiten over voeding en 
gezondheid - Eric De Maerteleire

Roeivlucht - Mark van Tongele

Een teken van leven - RJ Ellory 
(webcam)

Oude wonden - Yves Peirsman

Iedereen ruimtevaarder - 
Nancy Vermeulen

Gare du Nord - Eric Min

De luisteraar - Yves Knockaert

Hoge beren vangen veel wind - 
Korneel De Rynck

Het Oven Kookboek - Claudia 
Allemeersch

Levens belangrijk - Geert Wellens

Opkomst & ondergang van de Citroën 
- Jo Komkommer

Top 1000 van Belgisch voetbal - 
François Colin & Raf Willems

Zoals vogels vliegen - Els Quaegebeur 
(webcam)

Positieve intelligentie - Isabelle 
Hoebrechts & Gina Peeters (webcam)

De familie Claus - Sofie Leyts

Anna & Heksje Mimi (series) - 
Kathleen Amant

En dit zal zo voorbij zijn - Isabelle 
Rossaert
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Ieder uur komen vier nationale 
of internationale auteurs langs 
bij Sarah Vankersschaever en 
Katrien Steyaert. In levende lijve 
(gevolgd door een signeersessie) 
of via webcam.
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Boekenmarathon Boekenwinkel
Het ervaren team achter boekhandel Theoria 
uit Kortrijk baat dit jaar de Boektopia boek-
enwinkel uit. Daar kan je zo’n 1300 titels van 
alle deelnemende uitgeverijen 
inkijken en kopen.

Tot volgend jaar!
Hopelijk heb je ervan genoten en ben je 
volgend jaar opnieuw van de partij.

Van 29 oktober tot 
06 november 

2022

Kortrijk Xpo
De boekenmarathon is drie dagen lang gratis live 
te volgen op www.boektopia.be en www.knack.be.
Volg je minstens één van de dagen de sessies 
online, dan maak je kans om alle 80 boeken van 
de boekenmarathon te winnen.



WIN!

WIN!

WIN!

Lezen doet beleven

20
21

zo 31 okt

programma6 Belevingsroutes

Crimi
Sidder en beleef! Haal de onderzoeker in jou 
naar boven en maak kans om een stapel 
spannende crimi-boeken te winnen.

Hoe ga je te werk? 
Ga met je UV-lamp op onderzoek in crime scenes uit 9 
recente crimi-boeken. Vind de verborgen tips en vorm zo 
het codewoord van 9 letters. Daarmee maak je kans om 
alle crimi-boeken te winnen die je onderweg tegenkomt. 
Veel succes!
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Kids

Romans & Literatuur
Kijk binnen in 20 kamers en laat je onder-
dompelen in mooie, verrassende en pakkende 
verhalen. 

Elk boek in dit belevingshuis krijgt een eigen kamer waar je 
even kan stilstaan bij de cover, het verhaal en de auteur. Om 
je helemaal te overtuigen, leest de auteur of een acteur een 
stuk uit het boek voor. Geniet van je ontdekkingstocht!

Ga uit de bol en win! Klauter mee langs de octo-
pus, vulkaan en andere figuren uit kinderboeken. 

Je kan er een waanzinnig dik pak boeken mee winnen!

Hoe kan je winnen?
Ga op avontuur, verzamel onderweg alle 18 letters en zet ze 
met wat hulp van de grote mensen in de juiste volgorde op 
het formulier. Jij kan dan de grote mensen achteraf helpen 
bij het scannen of de tablet. De winnaar krijgt de boeken 
thuis opgestuurd.

Ben je klaar of speel je liever gewoon wat? 
Dat kan ook! Ons megagrote boeken-avonturenpark is 
helemaal van jou! Met Wally, waanzinnige boomhutten, 
niezende vogels, vos, haas, Dolfje en nog vele vele anderen.
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Lifestyle
Kuier, kijk en scan! Welkom in ons lifestyle 

fotomuseum en ontdek wat er nog allemaal 
achter de mooie beelden zit. 

Wandel rustig langs warme, houten muren vol sprekende 
beelden uit 13 lifestyle boeken. Wil je meer te weten komen 
over het boek of het beeld? Scan dan de QR-code en krijg 
een exclusief recept of een tip uit het boek.
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Strips & Illustraties
Loer mee, leer tekenen en laat je foto-

graferen! Ontdek hoe je favoriete helden, 
stripverhalen en illustraties stap voor stap 

tot leven komen.  

Kruip achter de tekentafel van de Kiekeboes, Jommeke, 
Suske en Wiske, Wonderkonijn, Lotta en andere verhalen. 
Leer met tips van bekende illustratoren hoe je zelf aan 
het tekenen kan. En ga op de foto met je favoriete 
striphelden. Een beleving voor jong en eeuwig jong.

Samenleving
Open de deuren en win een boeken-

pakket! Welk boek schuilt er achter de 
trefwoorden op het kastje? Ontdek en win 

de 13 boeken uit deze samen(be)levingsroute. 

Hoe kan je winnen?
Selecteer de juiste antwoorden op de vragen die 
met het thema van het boek te maken hebben. 
De 13 letters die daarbij horen, vormen samen een 
sleutelwoord. Zet ze in de juiste volgorde en maak 
zo kans om een samenlevings-boekenpakket te 
winnen.
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