
Ga mee op reis naar een wereld van mythische figuren en geesten,
sultans en bedelaars, Sheherazade en Sindbad. De tentoonstelling
Meer dan duizend nachten. Oosterse sprookjes in prentenboeken is
uniek en laat je niet onberoerd. Binnenkort van Villa Verbeelding
naar jouw bib of cultuurcentrum?

Weinig verhalen spreken zo tot de

verbeelding als de Vertellingen van duizend-

en-een-nacht. Afgelopen jaren verschenen

er prachtige boeken in België en

Nederland die deze sprookjes, sagen en

parabels nieuw leven inblazen. Villa

Verbeelding maakte een selectie en koos

voor de illustraties van Annemarie van

Haeringen, Martijn van der Linden,

Quentin Gréban en Thé Tjong-Khing. 

Met zoveel verhalen heb je een geschikte

plek nodig om deze tot hun recht te laten

komen. De verteltent met Arabische

invloeden brengt je alvast in de juiste

sfeer. Een filmpje van Rodaan Al Galidi

(speciaal voor deze expo gemaakt) geeft je  

een voorproefje van zijn boek Arabische

sprookjes. Daarna is het aan de klassen,

bezoekers en begeleiders om de verhalen

in de tent te ontdekken.

Eén van de verhalen die in de

verschillende boeken terugkomen is

dat van Sindbad de Zeeman. Hij

trotseerde vele zeeën en bracht niet

enkel waardevolle schatten mee naar

huis, maar ook de spannendste

avonturen. Met de zeekast kan je zélf

je eigen verhaal verzinnen. 



Meer dan duizend nachten is de ideale

tentoonstelling voor een klasbezoek met

de educatieve programma's voor de

basisschool (8-12 jaar) en voor het

secundair (12+). Je kan ook de workshop

Toveren met papier en schaar aanbieden

waar je 3D-bloemen maakt. Nodig

klassen uit en bereik zo meteen een

nieuw publiek. Ook individuele

bezoekers kunnen de opdrachten

gebruiken om deze unieke ervaring in

jouw huis ten volle te beleven. 

Om de boeken die we bij de

tentoonstelling gebruikten nog meer in

de kijker te zetten, kan je hier een

Bibsterspel aan koppelen. Je kan er zelf

eentje verzinnen, maar we hebben ook

een voorbeeld voor je. Dat zorgt voor dat

extra stukje digitale beleving.

Met zoveel verhalen en illustraties om je

heen, wil je natuurlijk ook zelf aan de

slag. Met het fosfordoek kan je tekenen

met licht. Je zaklamp dient dan als

penseel voor je zelfverzonnen sprookje.

Of teken je jouw versie van het avontuur

van Sindbad? Je moet wel snel zijn, want

na enkele minuten verdwijnt je tekening

weer... En kan je opnieuw beginnen!



‘Sprookjes
 zijn de beste reizigers en

de succesvolste migranten
die ooit op onze 

prachtige planeet hebben
bestaan. (…) Sprookjes

geloven niet in grenzen 
of landen of talen of
identiteit of cultuur.

Sprookjes zijn van iedereen
 voor iedereen.’

 
 
 

Deel jouw ervaringen met je bezoekers, organisaties

in je buurt, andere bibliotheken en met ons! Want het

mooie aan een nieuwe wereld ontdekken is dat je ze

kan delen. Met een hashtag, maar zéker ook live.

Deze reizende tentoonstelling werd samengesteld uit de tentoonstelling Meer dan

duizend nachten. Oosterse sprookjes in prentenboeken. De scenografie werd

verzorgd door Luk van der Hallen van Art+ Design, Maasmechelen. 

Volledig aanbod reizende expo's op onze website www.villaverbeelding.be. 
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