Schrijf je in voor de Boekenbeurs 2020 van 1 tot 11 november vanuit
Antwerp Expo en op diverse locaties
Boekenbeurs 2020
De herfstvakantie staat traditiegetrouw in het teken van de Boekenbeurs. Elk jaar betekent dat een
feestweek voor de vele boekenliefhebbers. Door de coronacrisis kan de Boekenbeurs dit jaar echter
niet doorgaan in fysieke vorm. Om dat gemis te verzachten hebben de VRT en Boek.be beslist om de
handen in elkaar te slaan en een alternatief uit te werken dat de kracht van de Boekenbeurs
behoudt: lezers inspireren en in contact brengen met auteurs, en hen een brede waaier aan nieuwe
en oudere boeken aanbieden.
Het programma
1. Boekenmarathon
Van 1 tot en met 11 november ontvangt Tom De Cock elke dag auteurs in een quasi lege hal van
Antwerp Expo en dit van 12 uur in de namiddag tot 8 uur ’s avonds.
Tijdens die uren interviewt hij auteurs over hun recentste boeken en helpt hij de lezers om het ideale
boek voor elk van hen te vinden. Als het mogelijk is gebeurt dit steeds live ter plaatse, indien nodig
via een videocall. Een interview duurt ongeveer een kwartier en kan met een grote nationale of
internationale auteur zijn maar ook even goed met een debutant of een lokale schrijver. Alle genres
en alle leeftijden komen aan bod van kinderboeken over hobby en reizen tot literatuur en poëzie.
Een uitgekiende planning zal het tot een dynamisch, verrassend en entertainend verhaal maken
waarbij op gezette tijden ook ruimte is voor tussenkomsten van enthousiaste lezers, prijsuitreikingen
en debatten.
Alles wordt gecapteerd door de VRT en in een livestream uitgezonden via VRT NU en blijft ook
beschikbaar voor later gebruik door de deelnemende uitgevers, auteurs en belangstellenden.
De VRT brengt bovendien tijdens deze periode ook tal van boekenprogramma’s op al haar netten
(radio en TV) en wil graag in samenspraak met de uitgevers kijken in hoeverre auteurs beschikbaar
zijn voor deze bijkomende programmatie.
2. Vliegende Reporter
Inmiddels reist een Vliegende Reporter door heel Vlaanderen om de temperatuur te velde te meten.
Iedere dag bezoekt hij een aantal boekhandels om ook daar auteurs te ontmoeten, lezingen bij te
wonen en andere initiatieven mee te beleven.

Dit geeft ook een mogelijkheid verkoop te realiseren op een fysieke locatie, interactie te hebben
tussen auteur en lezer en de hype aan te zwengelen.
De meeste bezoeken zullen zich in en rond boekhandels afspelen maar ook andere locaties en
samenwerkingen kunnen aan bod komen: culturele centra, restaurants, scholen, uitgeverijen, etc.
Ook boekvoorstellingen, debatten en interviews voor een publiek zijn mogelijk zolang we het maar
corona-proof kunnen doen.
Maandag 9 en dinsdag 10 november zullen volledig in het teken van de schoolgaande jeugd staan
met het Scholenprogramma in diverse scholen met ook hier ontmoetingen met in dit geval
jeugdauteurs.
Tom De Cock schakelt geregeld over naar de Vliegende Reporter die live verslag zal uitbrengen van
zijn of haar bezoek.
3. Website
Een Boekenbeurs website wordt opgezet om niet alleen dit alles te ondersteunen maar ook extra
content samen te brengen en een platform te bieden aan alle boekeninitiatieven die we in die tijd
hopen te zien verrijzen.
Elke deelnemende uitgever of boekhandel krijgt hier een eigen pagina om zijn initiatieven en auteurs
in de kijker te zetten.
Alle boeken die aan bod komen zullen hier ook te koop worden aangeboden.
Aparte pagina’s worden opgezet om auteurs in de kijker te zetten met biografie, bijkomende
interviews en ook hier aandacht voor debutanten.
Uiteraard vindt de bezoeker het hele programma en ook de uitgezonden interviews van de
Boekenmarathon en de Vliegende Reporter op de website terug, waar ook bepaalde uitgaves
specifiek en uitgebreider in de kijker worden gezet.
Maar er is zoveel meer met ruimte voor alle boekeninitiatieven, eventueel wedstrijden en speciale
aanbiedingen.
4. Andere initiatieven
Er zijn nu al verschillende bijkomende initiatieven aangekondigd door zowel uitgevers als
boekhandels, culturele organisaties, etc. die zullen plaatsvinden rond de periode van de
Boekenbeurs. Wij bekijken in hoeverre we hiermee kunnen samenwerken en samenbrengen en
zullen deze eventueel onder een gemeenschappelijke noemer naar voren kunnen schuiven.
Deelnemen
Boek.be hoopt zoveel mogelijk van zijn leden en trouwe standhouders van de Boekenbeurs mee te
kunnen nemen in deze unieke editie.
De Boekenbeurs is telkens een moment waarop de aandacht voor het boek piekt. Niet alleen tijdens
de beurs zelf maar ook in de periode daarna – de hele eindejaarsperiode – zien we een verhoogde
verkoop van boeken. We mogen dit in een toch al zeer moeilijk jaar zeker niet missen! De
alternatieve Boekenbeurs zal gezien het aantrekkelijke format en de samenwerking met VRT het
boek weer volop in de media aandacht plaatsen. Als de boekensector als één front zijn schouders
hieronder zet zal dit opnieuw een hoogtepunt worden voor het boek in Vlaanderen.

De organisatie heeft uiteraard een kost. We vragen de deelnemende uitgeverijen een tussenkomst in
de kosten volgens een instapsysteem dat verschillende marketingmogelijkheden biedt. We bieden
drie pakketten aan (goud, platina en diamant) die jullie in bijlage vinden. Voor de trouwe
standhouders die aan de laatste drie edities hebben deelgenomen voorzien we een korting van 10%
op de pakketten.
Aangezien de alternatieve Boekenbeurs een betrekkelijk korte periode overspant (11 dagen) met een
gelimiteerd aantal interviews per dag, is het belangrijk uw deelname zo snel mogelijk te bevestigen.
Zodra dit gebeurd is nemen we contact met u om uw auteurs en acties mee een plaatsje in de
planning te kunnen geven.
We kijken uit naar jullie inschrijving via deze link
Voor bijkomende info mag u contact nemen met brecht.hortensius@boek.be

