BØFA

Konference
2016

Fremtiden, hvordan og hvad?
PRAKTISKE INFORMATIONER:
Tid:
Pris:
Sted:

11. januar kl. 13.30 - 13. januar kl. 14
Kr. 1.800
Comwell Aarhus,
Værkmestergade 2, 8000 Aarhus
Tilmelding:
via kalenderen på www.bf.dk
Tilmeldingsfrist: 11.12.15

PROGRAM
Mandag 11. januar
Kl. 13.45
Velkomst ved BØFA’s formand
Anine Kaas.
Kl. 14.00
Digital formidling til børn.
Hvor skal børnebibliotekerne
sætte ind?
Opsang og efterlysning af lyst til at
tænke vores kompetencer ind i en
digital tidsalder. Tør du afgive beslutningskompetencen eller skal vi
sætte os i rundkreds til vi er enige?
Maria Sjøblom, Leder af Formidling ved Aalborg Bibliotekerne
sætter diskussionen i gang.
Vi holder en kaffepause undervejs.
Kl. 16.00
Hvad synes du om bogens
forside?
Vælg dine favoritter og hør senere
om du er enig med dine kollegaer
og børnene.
Kl. 18.00
Nu er det tid til at mødes i hotellets restaurant og nyde en lækker
middag efter kokkens valg.
Kl. 20.00
Resten af aftenen går med
underholdning (sted følger)
og networking.

Alle bliver indkvarteret i dobbeltværelse. Husk at skrive
navn på ved tilmeldingen, hvis du har et særligt ønske til
hvem, der skal være din værelseskammerat.
Vi tilbyder enkeltværelse – tillægpris kr. 600.
Ønskes der vegetarmad, så send en mail til Anine på
aninekaas@gmail.com senest 15. december.
Konferencen er FØRST TIL MØLLE!
Konferencen er KUN for medlemmer af BØFA.
Vi forbeholder os retten til ændringer i programmet.

Tirsdag 12. januar

Onsdag 13. janaur

Kl. 8.15

Kl. 9.30

Roadtrip til Moesgaard Museum.
”Hvordan arbejder og udvikler vi
formidling til børn og unge”.
Oplæg ved Tine Arnoldi og
Jeanette Varberg.
Så skal der leges, når vi alle skal
igennem et af de skoleforløb, som
man kan opleve, når man er på
besøg med sin klasse.
Der bliver også lidt tid til at opleve
museet på egen hånd inden vi
vender snuden mod Aarhus igen.
Vi mødes i Hotellets lobby.

Resultatet af bogforside afstemningen. Hvilke er mon vores
favoritter.

Kl. 14.45
Afgang mod Aarhus, nærmere
betegnet DOKK1.
Kl. 16-18
Oplæg om DOKK1 og deres
formidling til børn og unge ved
teamleder børn og familie, Mette
Heede Secher.
Bagefter er der rundvisning.
Kl. 19.30
Middag og networking på hotellet.

Kl. 9.45
Hvordan vælger børn, hvilke
bøger de vil læse? Hvordan vælger forlag illustratorer? Hvilke
overvejelser har de om, hvordan
forsiden på en bog skal se ud?
Hvordan markedsfører vi rigtigt
over for børnene?
Først hører vi et kort oplæg fra:
Anette Øster fra Forlaget Rosinante & Co., Lars Pynt Andersen,
Lektor på Institut for Marketing &
Management, Syddansk Universitet og Stine Reinholdt, der har
skrevet PH.D afhandlingen ”NÅR
BØRN VÆLGER LITTERATUR”.
Efter oplæggene vil der være tid til
spørgsmål og diskussion.
Kl. 12.00
Frokost i hotellets restaurant.
Kl. 13.00
Her kommer der et spændende
oplæg, som endnu ikke er helt
på plads.
Kl. 14.45
Tak for denne gang.

