Intergemeentelijke Bibliotheek
IveBiC Hemiksem - Schelle

Wegenwerken N148:
Beste klant,
Tijdens de hele duur van de werken aan de N148 blijft de bibliotheek bereikbaar.
Gedurende deze periode verhogen wij de uitleentermijn van alle materialen naar 4 weken, óók voor
dvd’s!
Je mag ook dubbel zoveel materialen ontlenen per kaart, d.w.z.:
10 boeken, 10 tijdschriften, 10 strips, 6 dvd’s, 6 muziekdvd’s, 10 cd’s en 10 cd-rom’s met een
maximum van 20 stuks per kaart!
De voortgang van de werken is te volgen op:
http://www.hemiksem.be/html/wegenwerken.htm.
http://www.hemiksem.be/downloads/N%20148/acherkant%20A4%20werken.pdf

Infosessie ‘Kennismaking met een e-reader’ op 16 november 2011 om 19u30:
Teksten geschreven met pen en inkt, met een gewone balpen, gemaakt op de typemachine (al dan niet
elektronisch), of met de computer: het kan allemaal. Maar de techniek staat voor niets.
Eén van de meer recentere vormen waarop men tekst kan lezen, is de e-reader. Dit is een toestel,
waarop men digitale teksten kan lezen. Zo wordt het mogelijk om een boek (een e-book) helemaal
digitaal te lezen.
Omdat dit meer recente snufje nog niet bij iedereen bekend is, geven wij u van 7 november t.e.m. 19
november de kans om zo’n e-reader te bekijken en ter plaatse uit te proberen in de bib. Zo weet u
meteen of dit ook iets voor u zou zijn.
Tijdens die periode, OP WOENSDAG 16 NOVEMBER OM 19u30, geeft Matthijs De Ridder, een
deskundige op het gebied van het e-book, een lezing waarin e-readers en e-books langs alle kanten
bekeken worden. Voor het publiek is er ook de mogelijkheid om vragen te stellen en een e-reader uit te
proberen onder deskundige begeleiding.
Praktisch:
Locatie: Intergemeentelijke bibliotheek Hemiksem-Schelle, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
Toegang: Kennismaking gratis, tijdens de openingsuren van de bib.
Infosessie/voordracht: gratis, maar inschrijven vooraf noodzakelijk.
Tijdstip: Woensdag 16 november om 19u30
Informatie en inschrijvingen: - Intergemeentelijke bibliotheek Hemiksem–Schelle, Heuvelstraat 111117, Hemiksem, 03 288 27 40, bibliotheekbalie@ivebic.be
- Intergemeentelijke cultuurdienst Hemiksem-Schelle, Fabiolalaan 55, Schelle,
03 871 98 24, cultuur@ivebic.be

Voorlezen voor volwassenen op woensdagavond 30 november 2011:
De bibliotheek heeft al een jarenlange traditie met voorleessessies voor kleuters. De reacties daarop
zijn zeer positief, wat een aanmoediging is om er mee door te gaan.
Maar ook als men de kindertijd ontgroeid is, kan het plezant zijn om voorgelezen te worden. Daarom
organiseert de bib nu ook een voorleessessie voor volwassenen.
Drie mensen lezen stukjes rond het thema muziek. De teksten zijn fragmenten uit literaire werken en
stukjes poëzie. Bij elk stukje hoort een inleiding over het werk en de auteur. Tussen de voordrachten in,
kan men af en toe een stukje muziek verwachten.
Tijdens het voorlezen wordt de gelegenheid geboden om van een drankje te genieten.
Praktisch:
Locatie: Intergemeentelijke bibliotheek Hemiksem-Schelle, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
Tijdstip: Woensdag 30 november om 19u30
Toegang: gratis, maar vooraf inschrijven is noodzakelijk.
Informatie en inschrijvingen: - Intergemeentelijke bibliotheek Hemiksem–Schelle, Heuvelstraat 111117, Hemiksem, 03 288 27 40, bibliotheekbalie@ivebic.be
- Intergemeentelijke cultuurdienst Hemiksem-Schelle, Fabiolalaan 55, Schelle,
03 871 98 24, cultuur@ivebic.be

Striptentoonstelling ‘Sarajevo Tango’ 14 november t.e.m. 7 december 2011
De striptentoonstelling gaat in op de geschiedenis en de achtergrond van de auteursstrip SarajevoTango, een klassieker van de Belgische auteur Hermann. Dit verhaal kwam mee tot stand dankzij de
contacten tussen de auteur en de Sloveen Ervin Rustemagic, zelf stripuitgever, die tijdens de
Joegoslavische burgeroorlog in Sarajevo woonde en werkte. Ervins moeder wordt op de drempel van
het bejaardentehuis neergeschoten, alle bejaarden worden er afgemaakt. Twee dagen later vernielen
de tanks het huis en de kantoren van Ervins uitgeverij 'Strip Art Features'. Sarajevo-Tango is Hermanns
persoonlijke, politieke pamflet tegen de volgens hem onverschilligheid van de Verenigde Naties en
West-Europa.
Het verhaal van Rustemagic en de strip worden in de tentoonstelling als achtergrond gebruikt om ook
andere strips uit de Balkan in de kijker te zetten. De tentoonstelling zal aangevuld worden met een
catalogus over de strip in de Balkan.
Locatie: Intergemeentelijke bibliotheek Hemiksem-Schelle, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
Tijdstip: Maandag 14 november t.e.m. woensdag 7 december tijdens de openingsuren van de bib
Toegang: gratis
Informatie:
- Intergemeentelijke bibliotheek Hemiksem–Schelle, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem,
03 288 27 40, bibliotheekbalie@ivebic.be
- Intergemeentelijke cultuurdienst Hemiksem-Schelle, Fabiolalaan 55, Schelle,
03 871 98 24, cultuur@ivebic.be

U kunt de bibliotheek bezoeken op:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: van 16 tot 20 u
Woensdag van 10 tot 12 u & van 13 tot 20 u
Zaterdag van 10 tot 12 u
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