
Kinderboekenweek
THEMAPROGRAMMA

Naam

Titel themaprogramma

Doelgroep themaprogramma

Maximum aantal te boeken 
bezoeken per dag

Groepsgrootte:

Inhoud themaprogramma

Van tot jaar

Groep tot 35 kinderen

36 - 60 kinderen

Meer dan 60 kinderen
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Benodigdheden die de organisator moet regelen

Tips voor de voorbereiding

Boeken bij het thema
Titel – jaar van publicatie – uitgeverij – doelgroep
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Iedereen heeft wel een talent. Het is de kunst om jouw talent te ontdekken. 
 
Worden wat je wil, het thema van deze Kinderboekenweek past goed bij Annie van Gansewinkel. Als kind al had ze het idee dat iedereen verborgen talenten bezit. Het is dus de kunst die te ontdekken. Dan kun je worden wat je wil.
Wat heeft ze op jonge leeftijd allemaal niet uitgeprobeerd: dansen, gitaar, turnen, tekenen. Het werd allemaal niets.
Ze heeft schooltje gespeeld en bibliotheekje, want ze was dol op boeken.
Dat is ze nog steeds. Ze werd ook lerares en daarna journalist. Ze bleef uitproberen toen ze ouder werd: accordeon spelen, boetseren, jongleren. En schrijven, want ze wilde schrijver worden, al van jongs af aan. Maar dat hield ze lang geheim.

Nu is ze al bijna 30 jaar schrijver. Dankzij haar talent om te schrijven, maar vooral omdat ze daar hard haar best voor heeft gedaan.
Annie roept kinderen op om uit te proberen, te ontdekken waar hun talent ligt. Want iedereen is wel ergens goed in. Misschien vind jij dat heel gewoon, maar dan zou toch iedereen dat kunnen? En maak je geen beroep van je talent, dan heb je altijd nog een fijne hobby.

Recente boeken van Annie van Gansewinkel verschijnen in de serie Het Talent van … (Uitgeverij Eenvoudig Communiceren), makkelijk lezen boeken voor 10+
In 2019 Stan in 3 D, in 2021 Mijn stijl.

Naast het speciale programma over Talenten (Worden wat je wil) kan Annie van Gansewinkel ook aandacht besteden aan het beroep van schrijver. Hoe word je schrijver, over successen en mislukkingen en toch doorgaan,  hoe komen haar boeken tot stand? Bijvoorbeeld haar boek Vast (2017) over een jongen van wie de vader in de gevangenis zit en  Op reis met heimwee (2019) met verhalen, gedichten en tips over heimwee.
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