‘Na weken van boeken lezen en creatieve opdrachten uitvoeren, is een
ontmoeting met de auteur echt een bekroning voor onze jongeren!
De ervaring leert dat na een goede lezing de boeken uit de rekken
'vliegen’. Een auteurslezing is Leesbevordering met een grote L.’
— Ann, schoolbibliothecaris
‘Hartelijk dank aan het VFL om de organisatie van deze auteurslezing
mogelijk te maken! Het budget om leuke, motiverende activiteiten
voor onze leerlingen te organiseren wordt steeds kleiner, dus
sponsoring is echt nodig.’
— Paulien, leerkracht
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‘In gesprek gaan met een lezerspubliek kan écht het verschil maken.
Na afloop van een lezing ben ik altijd verbaasd over het enthousiasme
voor mijn verhalen. Ook voor mijzelf werkt zo’n ontmoeting verrijkend.’
— Laïla Koubaa, auteur

Auteurs live horen
vertellen over hun boeken?
Dat geeft zin in lezen.

Een auteur uitnodigen is
gemakkelijker dan u denkt!

Duizenden organisaties zijn
al ingeschreven. En u?

Het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) ondersteunt
lezingen die aanzetten tot lezen met een korting van
100 euro.

Scholen, sociale en culturele organisaties, leesclubs,
bibliotheken en onafhankelijke boekhandels uit heel
België kunnen een aanvraag indienen.

Zo verlaagt het de kosten die de organisator zelf
moet dragen.

Een auteur kan per jaar maximaal 15 lezingen geven
met steun van het VFL. Een organisatie kan per jaar
maximaal 15 lezingen organiseren met steun van
het VFL.

De korting van 100 euro vraagt u eenvoudig online aan,
ten laatste één maand voor de lezing.
Jaarlijks ondersteunt het VFL meer dan 2.600 lezingen.
We zorgen voor een vlotte verwerking van de aanvragen
en na de lezing wordt de auteur snel uitbetaald.

Advies nodig?
auteurslezingen@vfl.be
03/270.31.60
Wij helpen u graag persoonlijk verder.

U kunt kiezen uit ruim 600 Vlaamse auteurs, vertalers
illustratoren, (slam)dichters, stripmakers, theaterauteurs en schrijvers van non-fictie.
Of u boekt een Nederlandse auteur.

Meer weten?
auteurslezingen.be

f www.facebook.com/auteurslezingen.be
Auteurslezingen.be is een onderdeel van de werking van het
Vlaams Fonds voor de Letteren.

