
GOOD PRACTICES ROND HET THEMA 
VOELEN

16 februari 2023 

welkom!



Goedemorgen

LIESEL Nienke Suzanne



spelregels
● Rename: naam en organisatie
● Je microfoon staat automatisch uit 
● Je camera staat aan
● SPEAKER VIEW - side-by-side mode
● Plaats je vragen / bedenkingen in de chat
● opname



een kleine wedstrijd
Welk campagne-element komt niet in beeld tijdens de sessies?
Stuur voor 19 februari een leuke foto met dit element door naar 
liesel@publiq.be en WIN 20 GADGETS

mailto:liesel@publiq.be


Inspiratie

● PieterPeuterbad
● een boek - hervé Tullet
● Aanraken mag!
● Prikkelkast
● 2018



Bibliotheek van Brugge 2018



PieterPeuterBad
* Diederike Smits: interactieve kunst met kinderen: vimeo

Het pad is: 
- aaibaar
- Kleurrijk 
- zet je op een ander spoor

https://vimeo.com/240966326
https://docs.google.com/file/d/1coDD7kwBYDMm5xgnOf-J5EgXn9Wtbpax/preview


EEN BOEK - Hervé Tullet

* aanraken, 
maar geen speciale voel-elementen
* maak je eigen verhaaltje met beelden 
uit je omgeving, de kunstwerken



AANRAKEN MAG!

* Zijn er op jouw locatie dingen waarvan je in eerste instantie 
denkt dat je ze niet mag aanraken, Maar waarbij het uiteindelijk 
toch mag? 
= unieke ervaring bij kinderen

Kunstwerken van Pino Pinelli
Ook Huis van Alijn vertelt  waarom je bij hen vanalles kan aanraken. KMSKA © Sanne De Block

https://storage.googleapis.com/publiq_be_production/files/projecten/SVV/voel-jij-wat-ik-voel/SVV23-inspiratiegids-finaal.pdf
https://youtu.be/xSTz0IT7-x0


AANRAKEN MAG!

.

KMSKA © Sanne De Block

“Samen met jou 
tasten ze de grenzen 
af tussen mode, 
beeldende kunst, 
fotografie, design en 
de wereld.”



NEXT LEVEL VOELDOZEN

* Tamara Griffioen
* Prikkelkast
* Filmpje
* kastjes bij jouw schilderijen? Boeken? 

https://www.facebook.com/laagbijdegrond/videos/2092659960981633/


NEXT LEVEL VOELDOZEN

* GEVAARLIJKE VOELDOZEN IN DE BIB VAN LEDE
* Aanpassen aan de hand van jouw thema of context
* voorspellen:
over welk schilderij gaat het? 
Wat is het einde van het verhaal? 
Welke boom is het?



VOORBEELDZOEKTOCHTEN 2018
Je publiek verandert - gemiddeld doen schattenjagers 3 jaar lang zoektochten
Herneem je zoektocht / bekijk zoektochten van 2018 en optimaliseer
→ https://www.publiq.be/nl/projecten/vlieg/schatten-van-vlieg/je-zoektocht

https://www.publiq.be/nl/projecten/vlieg/schatten-van-vlieg/je-zoektocht


INSPIRATIEGIDS

alle tips verzameld in de gids:
https://www.publiq.be/nl/projecten/vlieg/schatten
-van-vlieg/je-zoektocht

https://www.publiq.be/nl/projecten/vlieg/schatten-van-vlieg/je-zoektocht
https://www.publiq.be/nl/projecten/vlieg/schatten-van-vlieg/je-zoektocht


Vragen? Vragen(half)uurtje!

LIESEL - liesel@publiq.be Nienke

Vul zeker de evaluatie in!

mailto:liesel@publiq.be

