
 

Get Bookfaced!
Een boek voor je gezicht houden, zodat het lijkt alsof jij op de omslag staat
Ken je het fenomeen bookface al? Een trend overgewaaid uit de VS.
“Getbookfaced!” Houd een boek voor je gezicht en het lijkt alsof je zelf op de
omslag staat!

Duur : 30 minuten

Ontwikkelingsgebied : Creatieve ontwikkeling

Doelgroep : Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit : Creatief

Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10
kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

Wat heb je nodig?
fototoestel
boeken met een portret (gezicht) op de voorkant
tijdschriften

Wat gaan we doen?
Bookface – in Nederland simpelweg boekface – is een initiatief met boeken. Het is anders dan anders en op
het internet kom je de meest bijzondere creatieve kiekjes tegen. Kort gezegd is de essentie van bookface:
fotografeer jezelf met je favoriete boek en plaats het op het internet! Uiteraard hoef je jezelf niet per se op
internet te zetten bij deze activiteit. Maar we gaan het maken van zulke foto's wel zelf uitproberen. Hier
onder zie je een aantal voorbeelden:

 



 

Een tip vooraf:
Natuurlijk heeft lang niet iedereen een voorraad van dit soort boeken. Je zou het volgende kunnen doen:

Vraag ouders of zij boeken te leen hebben met een portret foto erop, foto of tekening, dat maakt niet
uit.
Ga vooraf naar de bibliotheek en probeer geschikte boeken te vinden en deze vervolgens te lenen.
Verzamel tijdschriften en gebruik foto’s die hier in staan.

De geschiedenis van bookfacing:
De eerste bookface-foto’s kwamen vanaf 2008 online als fotografisch experiment van een aantal tieners. In
2011 start bookstore Mint Vinetu de campagne ‘Become Someone Else’. Dit met het idee dat je echt even
iemand anders wordt als je helemaal meeleeft met een boek.

De Nederlandse boekface ontstaat in 2013 op Bonaire. Vera de Kort, Neerlandicus, stuurt een foto van de
roman Gabriela, geschreven door Jorge Amado en vertaald door zuslief Maartje de Kort, naar haar broer. Hij
roept “boekface”! En zo is de eerste Nederlandse boekface-foto geboren. Inmiddels, een Faceboekpagina en
een online pagina rijker, ontstaan er ook online foto contests. “Getbookfaced!”

En nu jij!
Het is heel simpel. Pak je favoriete boek – Nederlandstalig, vertaald mag ook, mét gezicht – uit de
boekenkast en poseer zodanig voor de camera dat het lijkt of het gezicht bij jouw lichaam hoort. Klaar is
kees!

Heb je coole bookface foto’s gemaakt? Laat ze de ouders zien! Mag je ze misschien ook gebruiken op social
media? Zeker weten dat dit veel ‘likes’ zal opleveren!

 



 

Bronnen:
https://www.instagram.com/p/BvTz7hHB5dC/
https://www.instagram.com/p/BpCx18TlZ6v/
https://www.instagram.com/p/Bi7HAXThXJx/
https://i.pinimg.com/originals/71/6b/ee/716beed04e0b0cfdc4a0ff544d93882d.jpg
https://nl.pinterest.com/pin/167899892337138373/
https://nl.pinterest.com/pin/167899892337138295/
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