www.HIPHOPINJEBIEB.nl #hiphopinjebieb
Jongeren spelen actief met taal, urban culture bloeit, tijd om te laten zien wat
jongeren en de bieb elkaar te bieden hebben. HipHop in je Bieb is gezamenlijke
programmering, floating collecties en informele educatie rond hiphop/urban
culture door bibliotheken. De bieb is een relevant podium voor jongeren en
hun lifestyle!
We delen onze plannen, de groei-agenda, korte filmpjes over wat we
teweegbrengen en links naar partners en hun programmering. Meer informatie,
boekingen en presentaties via Karen Bertrams kbertrams@probiblio.nl

beleid
Om je jongerenvloer open te stellen
voor de komende generatie is het
belangrijk hierover een visie, geld,
middelen en personeel te hebben.
Een beleidsplan biedt houvast.

hiphopmeubel
Het Hiphopmeubel komt naar je
toe! Presenteer je je urban collectie
op het verrijdbare Hiphopmeubel,
beschrijfbaar en voorzien van
programmeerbare
lichtkrant.
Leuk voor op de biebvloer, bij
programmering, maar ook juist
voor buitengaatse activiteiten zoals
festivals. Reserveren voor 1 maand,
tegen transportkosten.

urban collectie

hiphop & je leest

De Hiphoptaskforce presenteert de
grootste urban collectie van Europa
(door
bibliotheek
Rotterdam).
Boeken over urban cultuur / lifestyle:
entrepreneurship, hiphop, dans,
mode, koken. Een altijd actuele urban
boekenlijst is beschikbaar.

Swipe the story op insta. Leven
en teksten van bekende rappers
worden verbonden met coole
leestips. Ronnie Flex & Anne
Frank. Yosilvio & Scarface van
Armitage Trail. Met lesbrief voor
gebruik in het V.O.
https://www.instagram.com/
hiphopenjeleest/

Van Droom Naar Doel = Doen! Masterclasses
talentontwikkeling voor jongeren.
Fariesh Abdoelrahman en rapper
Crooks
coachen
jongeren
in
masterclasses van 8 weken, op de
biebvloer. Taal is hierbij cruciaal. Af
te sluiten met een Pitch Night met
de beste ideeën. Met hun netwerk
bereiken en raken ze jongeren en
verbinden ze deze creatieve groep
met de bibliotheek.

crooks divisie
Competitie teksten schrijven voor
raps! Ontwikkel je schrijf , rap en
performance skills door de populaire
lessenreeks van rapper Crooks.
Afsluiting met de Performance Night,
waarin iedereen kan laten zien wat ie
kan!

Spoken
word-artiesten
kunnen
bij De Schrijverscentrale geboekt
worden voor optredens, interviews
en schoolbezoeken (workshops).
Voor poëziefestivals en andere
podia zijn deze performers een
dynamische aanvulling op de
traditionele line-up, waarmee een
nieuw en jong publiek kan worden
bereikt. Op middelbare scholen
staan spoken word-artiesten bekend
als vaardige workshopdocenten. Ze
kunnen doorgaans alle niveaus aan.
Sommigen gaan vooral graag naar het
vmbo.

SMIBLIOTHEEK
SMIBLIOTHEEK is de enige echte
mediatheek van de Smibanese
University en is gevestigd aan de OBA
Oosterdok en OBA Bijlmerplein in
Amsterdam. In de mediatheek staat
een boekenkast met zo’n 400 speciale
boeken die door SMIB uitgekozen zijn
en er zullen maandelijks Smibanese
University Lectures zijn.
https://www.smibanese.org/

biebfavoriet
Willie Wartaal is de eerste BiebFavoriet
van Bibliotheek Den Haag. Lezen,
boeken en de bibliotheek speelden een
belangrijke rol in zijn jeugd. Daarmee
legde hij de basis voor het schrijven
van rapteksten. Wat literatuur betreft
heeft hij een voorliefde voor Vlaamse
schrijvers, vanwege hun specifieke
manier van schrijven. Het eerste boek
van Herman Brusselmans dat hij als
14-jarige las, zal hij dan ook niet gauw
vergeten. Ook als tekstschrijver heeft
hij veel opgestoken van Brusselmans.
Daarover zegt hij: ‘Niks is heilig, niks
is veilig, alles kan. Die vrijheid is
belangrijk in de literatuur.’
https://www.bibliotheekdenhaag.
nl/biebfavoriet/williewartaal.html

merchandise
Met het speciaal ontworpen
Hiphopinjebieb en Hiphopenjeleest
logo’s wordt allerlei merchandise
gemaakt, van petjes tot tassen,
-shirts, kussentjes.

in de pers
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2322537de-strijd-van-de-bieb-om-de-puber-die-nietlezen-wil.html

hiphopinjebieb playlist youtube
https://www.youtube.com/
watch?v=sI8GWFP7E1g&list=PLsHcWLor_
p0lYYTUhr0FgadNIwVEyTXgk

Hiphopinjebieb is de ondernemende taskforce van bibliotheken
Aanzet, Rotterdam, de Boekenberg, Schiedam, Den Haag, Hilversum,
Haarlemmermeer, Hoorn, West-Friese bibliotheken, Ijmond-Noord,
Veenendaal,Eemland, Bibliotheek a/d Ijssel, Zoetermeer, Muntpunt Brussel
en Permeke Antwerpen, Probiblio en…. JOUW bibliotheek?!

