
Voorstellingen & 
signeersessies

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

Botsen de beschavingen? - Khalid 
Benhaddou & Bart De Wever

Voorleessessie - Marc de Bel

Young adult auteurs - Luc Descamps & 
Tom De Cock

Lara - Ine Nijs

Op zoek naar vaste grond - Ayan 
Mohamud Yusuf (enkel signeersessie!)

Debutanten - Vincent Merjenberg, Tülin 
Erkan & Ringo Gomez-Jorge

Keto in 15 minuten - Julie Van den 
Kerckhove

De beste weekendmenu’s van Libelle 
chef Ilse 

Relaties, moeilijk of niet? - Charlotte Van 
Looy, Claudia Van de Velde & 
Nelly De Keye

Stripconcert - Axl Peleman & Charel 
Cambré

Hoogsensitief ouderschap - Bieke Geenen

Van hol naar vol - Sammy Mahdi

Jeugdauteurs - Stefan Boonen, Guy 
Didelez, Luc Descamps & Doreen 
Hendrikx (Luc Descamps signeert om 12u30)

Mijn lieve gunsteling - Marieke Lucas 
Rijneveld

Misdaadromans - Bettie Elias, 
Christian De Coninck, Dirk Debeys, 
Jo Claes & Anja Feliers

Lukas De Vos in gesprek met cartoonist Lectrr
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Boekenmarathon

Boekenwinkel

Koerskalender - Geert Vandenbon

Het grote heksenboek - Kathleen 
Vereecken

Aut of the box - Magali De Reu (webcam)

Schaduwland - Robert Bryndza 
(webcam)

Kookboek voor een heerlijk chaotisch 
leven - Martena Duss & Laurence 
Roothooft

Uit elkaar - Claudia Van de Velde

Op zoek naar Ida - Nathalie Le Blanc

Bevrijd - Margot Hallemans

Atlas van het dialect in Vlaanderen - 
Anne-Sophie Ghyselen

De geniale soepselder - Charel 
Cambré & Marc Legendre

De dood van Anke Hoffman - 
Piet Baete

De Hit Encyclopedie - Denis Michiels

We eten ons dood - Louis De Jaeger

Stappen tellen - Henk Spaan (webcam)

Het grote waterboek - Sarah Garré

Billie en zijn genen & Veer - 
Stefan Boonen

Van geboren worden ga je dood - 
Ans Vroom

Whoopie en het toverpotlood - 
Tom Schoonooghe

321-reeks - Mathilda Masters

Columbussen zonder bus - 
Laurens Verbeke

Het sportkookboek - Stephanie 
Scheirlynck

Het orakel van de bosnimf - 
Hans Van Dyck

Oei, ik groei! - Xaviera Plooij (webcam)

De Kaalvreter - Machteld Siegmann 
(webcam)

Boris Johnson - Tom Bower
 (webcam)

De hemel is altijd paars - 
Sholeh Rezazadeh (webcam)
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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 
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Hoelang gaat papa nog gestorven zijn? - 
Hannelore Bedert

De Kiekeboes - Merho
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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 web-
cam.

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

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

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.
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Lezen doet beleven
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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!

LITERATUUR - ROMANS CRIMI KIDS

STRIPS - ILLUSTRATIES LIFESTYLE SAMENLEVING
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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.

LITERATUUR - ROMANS CRIMI KIDS

STRIPS - ILLUSTRATIES LIFESTYLE SAMENLEVING

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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