Najaarsstudiedag
Vrijdag 11 november 2016
Locatie:

Tresoar in Leeuwarden

Uitnodiging
Het bestuur van de Stichting Geschiedenis Kinder- en
Jeugdliteratuur nodigt alle Vrienden en andere belangstellenden
van harte uit voor de najaarsstudiedag op vrijdag 11 november
2016 in Leeuwarden.

Het SGKJ-bestuur heeft een gevarieerd programma voor u
samengesteld. ’s Morgens staat het onderzoek naar historische
kinderboeken centraal en ’s middags vertelt de directeur van
Tresoar over de geschiedenis van het Friese kinderboek en komt
een schrijver van historische kinderboeken aan het woord. In de
lunchpauze is er ruim de tijd voor sociale contacten en om te eten.

We zijn deze studiedag te gast bij Tresoar in Leeuwarden.
Tresoar is een oud Fries woord voor ‘schatkamer’. De instelling is
ontstaan uit een samenvoeging van de Provinciale Bibliotheek
Friesland, het Fries Letterkundig Museum en het Rijksarchief. De
collectie van Tresoar bevat onder meer historische kinderboeken.
De studiedag vindt plaats in de Gysbert Japikszaal.

Het bestuur hoopt van harte u te zien op deze studiedag!
Vergeet u niet zich aan te melden?

Programma
Ochtend
10.30 - 11.00 Ontvangst met koffie en thee
11.00 - 11.05 Opening door voorzitter Jant van der Weg
11.05 - 11.15 Korte introductie over Tresoar
11.15 - 11.50 Bea Ros, auteur van het hoofdstuk over historische
verhalen in Waan en Wijs: ” Van Ferguut tot Fulco. Beelden van
ridderlijkheid in historische jeugdboeken”
11.50-12.30 Sanne Parlevliet, onderzoeker, kinderboekenschrijver
en vertaler: “Zijn wie wij waren. Identificatie met Nederland via
het historische jeugdboek (ca. 1848-2010)”
12.30-12.35: Introductie van een kleine tentoonstelling met
schatten van Tresoar
Lunchpauze
12.30 - 14.00 Lunch op eigen kosten en op eigen gelegenheid.
U kunt in de lunchpauze de tentoonstelling bekijken.
Middag
14.00 - 14.40 Bert Looper, directeur van Tresoar: “Jong in Fryslân,
de geschiedenis van het Friese kinderboek”
14.40- 15.30 Agave Kruijssen, auteur van historische
kinderboeken, over het schrijven van historische verhalen en over
de activiteiten van de Schrijvers van de Ronde Tafel, waarvan zij
lid is
15.30 - 16.00 Afsluiting met een glaasje

Aanmelding
Het is belangrijk dat de deelnemers zich van tevoren
aanmelden, liefst voor 4 november. Dat kan per email
StichtingGKJ@gmail.com of via een briefje aan de secretaris. Het
adres is: Margreet van Wijk-Sluyterman, Klaarwaterboslaan 1,
3881 LR Putten.
Deelname aan deze studiedag kost € 10. Niet-SGKJ-ers betalen
€ 12,50. We verzoeken u de deelnemerskosten van tevoren over te
maken op rekeningnummer NL88 INGB 0002 3485 52 t.a.v. de
Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur o.v.v. uw naam.
Uw aanmelding is pas definitief na ontvangst van uw betaling.
U krijgt een bevestiging van uw aanmelding.

Bereikbaarheid
Tresoar, Boterhoek 1, 8911 DH Leeuwarden
Vanaf (bus)station van Leeuwarden
Stadsbus 36 richting Bilgaard/de Kei. Uitstappen aan de Groeneweg.
Weg oversteken en daarna een minuut (terug-)lopen.
Lopend vanaf (bus) station (circa 15 minuten)
Richting centrum via Sophialaan en Prins Hendrikstraat. Op een gegeven
moment ziet u aan uw rechterhand een groot plein. Dit is het
Wilhelminaplein, ook wel 'het Zaailand' genoemd. Rechtdoor blijven
lopen de Doelesteeg door (voetgangersgebied). Aan het einde linksaf de
Nieuwestad ZZ op. Vlak voor de versmalling rechtsaf het water over,
langs het standbeeld van Anne Vondeling de Kleine Kerkstraat in.
Rechtdoor lopen tot aan een brede asfaltweg (Boterhoek/Groeneweg).
Aan de overzijde ziet u de gebouwen van Tresoar.

Graag tot ziens op 11 november in Leeuwarden!

