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TIP: Tentoonstelling en colleges rond ‘Sterke Verhalen’
Van 24 juni t/m 5 oktober 2014 is bij de
Bijzondere Collecties de tentoonstelling
Sterke verhalen te zien. Aan de hand van
populair drukwerk uit vroeger eeuwen brengt
deze tentoonstelling in beeld hoe verhaalmotieven met bijvoorbeeld Faust of
Assepoester voortleefden in almanakken en
prenten voor de gewone man.
Ter gelegenheid van de tentoonstelling
zijn in de summer school zes colleges rond
dit thema opgenomen. U kunt zich opgeven
voor één of meerdere colleges. De kosten
zijn 20 euro per college en 50 euro voor alle
colleges samen. Meer informatie vindt u hier
en aanmelden kan hier. Bij vragen of
problemen kunt u bellen met 020 525 7300
of mailen naar summerschool-bc@uva.nl
TIP: Bekijk oude kinderboeken eens via Pinterest
‘Pinterest’ is een internationaal online
prikbord waar afbeeldingen van internet
worden verzameld rond een bepaald
thema. Er zijn interessante prikborden bij
voor SGKJ-ers. Mensen pinnen
bijvoorbeeld plaatjes van toy theaters
(hier), ze laten hun eigen kinderboeken
zien (hier en hier) en er zijn themaborden
met muzikale dieren (hier), ABC’s (hier) en
kinderboek-illustraties (hier en hier).
De Koninklijke Bibliotheek beheert
meerdere prikborden, waaronder een bord
met afbeeldingen van oudere kinderboeken
die op het Geheugen van Nederland staan.

Hoe werkt het? U kunt de plaatjes op Pinterest zonder inloggen bekijken
door op de links hierboven te klikken. Als u kiest voor registratie bij
Pinterest dan zijn er veel meer mogelijkheden: u kunt links openen, zelf
prikborden beginnen en plaatjes van de KB en anderen op uw eigen
borden plaatsen. Begint u een oude kinderboeken-bord op Pinterest?
NIEUWS: UvA verwerft unieke collectie
kinderprenten
Verzamelaar Nico Boerma schenkt zijn
collectie kinderprenten aan de Universiteit van
Amsterdam. De waardevolle collectie, met tal
van uiterst zeldzame prenten, omvat zo’n
4500 kinderprenten van de zeventiende tot de
vroege twintigste eeuw. Meer informatie vindt
u hier.
TIP: Symposium Centsprenten
15 november 2014
Op zaterdag 15 november organiseren de
SGKJ en UVA, afd. Bijzondere Collecties een
symposium over centsprenten. Aanleiding is de publicatie van
KINDERPRENTEN, VOLKSPRENTEN, CENTSPRENTEN, SCHOOLPRENTEN Populaire grafiek in de Nederlanden 1650-1950 (KVCS), het nieuwe
overzichtswerk over Nederlandse volks- en kinderprenten door Nico
Boerma, Aernout Borms en Jo Thijssen in samenwerking met Pascal
Lefèvre en Alfons Thijs †. Reserveer deze dag vast in uw agenda!
TIP: SGKJ najaarsexcursie 19 september 2014
Het bestuur van de SGKJ organiseert op
vrijdagmiddag 19 september een excursie naar
‘Het Schooltje van Dik Trom’ te Etersheim. Er
wordt gezorgd voor vervoer vanaf het
dichtstbijzijnde OV-punt naar het Schooltje.
Het precieze programma, de kosten en de
wijze van aanmelden vindt u in de
uitnodiging, die u later zult krijgen.
Reserveer deze dag vast in uw agenda!
TIP: Nieuwste SGKJ-blogs
- Kluitman en schutbladen (lees hier)
- Handel en wandel van de boekenjood, ook in kinderboeken (lees hier)
- Golfspel en kolfspel (lees hier)
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