Janny van der Molen
een inspirerende
bruggenbouwer

Janny van der Molen
tijdens een optreden in
boekhandel Het Leesteken
te Purmerend

Verhalen die ertoe doen

Over engelen, goden en helden – verhalen uit de grote
wereldreligies (2007)

Kinderen en jongeren inspireren het beste uit zichzelf en anderen te
halen, dat is wat Janny van der Molen met haar boeken wil bereiken.
Haar eerste boek Over engelen, goden en helden – verhalen uit de grote
wereldreligies verscheen in 2007 en heeft een enthousiast lezerspubliek
weten te veroveren, zowel thuis als op school. Inmiddels zijn er meerdere
titels van haar verschenen bij Uitgeverij Ploegsma.
Janny schrijft ‘verhalende non-fictie’: het verhaal zoals het is of was,
maar zo geschreven dat het kinderen raakt en voor hen herkenbaar is.
Geschiedenis, religie en filosofie zijn haar belangrijkste thema’s.

Dit boek werd in de media omschreven als de ‘multireligieuze kinderbijbel’,
kreeg een Vlag en Wimpel van de Griffeljury en een eervolle vermelding van
de Jenny Smelik-Ibby Prijs. In dit dikke, volledig door Els van Egeraat in kleur
geïllustreerde boek, maken kinderen kennis met de belangrijkste verhalen uit
jodendom, christendom, islam, boeddhisme en hindoeïsme.

Janny van der Molen komt graag naar uw school, bibliotheek of
boekhandel om over haar boeken te vertellen. In deze folder staan haar
programma’s voor u op een rij.

Programma
Om te ontdekken wat de kinderen al van de wereldreligies weten, test
Janny eerst op speelse wijze hun kennis. Ze gebruikt daarbij digitaal
beeld en een aantal attributen. Daarna laat ze aan de hand van een paar
verhalen zien dat
er verrassend veel
overeenkomsten zijn
tussen religies. Tot slot
leest ze haar favoriete
verhaal uit het boek
voor. Aansluitend is er
tijd voor vragen van de
kinderen.
Leeftijd: g

Leeftijd: groep 6 t/m 8
Totale duur: 1 uur

Helden! Mensen die de wereld mooier maakten (2009)

Buiten is het oorlog – Anne Frank en haar wereld (2013)

In dit boek maken kinderen kennis met bekende en minder bekende mensen die
zich hebben ingezet voor een betere wereld, zoals Gandhi, Anne Frank, Nelson
Mandela, Aletta Jacobs, Charles Dickens en Florence Nightingale. Dit boek werd
genomineerd voor de Kinderboekwinkelprijs.

Dit boek kwam tot stand in samenwerking met de Anne Frank Stichting en is
bedoeld voor basisschoolleerlingen die te jong zijn voor Annes dagboek, maar wel
toe zijn aan haar verhaal. Ook dit boek is te omschrijven als verhalende nonfictie. De indringende kleurenillustraties zijn van Martijn van der Linden.

Programma
Janny vertelt over het leven van twee helden met heel verschillende
achtergronden en inzet. De keuze van de helden is afhankelijk
van de leeftijd van de kinderen. Zo mogelijk gebruikt ze historisch
beeldmateriaal en neemt ze attributen mee. Ze maakt de verhalen van
deze helden relevant
voor kinderen vandaag
de dag, en leest voor.
Aansluitend is er tijd
voor vragen van de
kinderen.

Programma
Aan de hand van historisch beeldmateriaal vertelt Janny het verhaal van
Anne Frank vanaf het moment dat zij als 4-jarige naar Nederland kwam.
Ook Janny’s voorbereidingen om dit boek te kunnen schrijven komen
aan bod, waaronder haar reizen naar Bergen-Belsen en Auschwitz. De
schrijfster leest voor
en beantwoordt
aansluitend alle
vragen die de
kinderen hebben.

Leeftijd: groep 6 t/m 8
Totale duur: 1 uur

Leeftijd: groep 6 t/m 8
Totale duur: 1 uur

Over Vroeger en Nu – verhalen bij de canon (2012)

Grote Gedachten (2014)

Dit lijvige boek over de Nederlandse geschiedenis schreef Janny van der Molen
samen met Martine Letterie en Agave Kruijssen. De 50 verhalen sluiten aan bij
de vensters van de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het is rijk en in kleur
geïllustreerd door Els van Egeraat die ook andere titels van Janny van der Molen
van schitterende illustraties heeft voorzien.

Op steeds meer basisscholen wordt aandacht besteed aan filosoferen met
kinderen, spreken over de grote vragen van het leven. Op middelbare scholen
komt meestal pas de volgende stap: inzicht krijgen in de gedachten van de grote
filosofen. In Grote Gedachten worden dertien bekende filosofen en hun ideeën op
laagdrempelige wijze geïntroduceerd.

Programma
De schrijfster vertelt over drie volstrekt verschillende momenten in de
geschiedenis. Ze kiest drie van haar eigen verhalen waarin vaak minder
bekende kanten van de geschiedenis worden belicht. Ze vertelt ook hoe
ze aan deze verhalen
gekomen is en waarom
ze het mooi vindt
juist dit stuk van de
geschiedenis te vertellen.
Ze ondersteunt haar
verhaal met digitale
beelden. Aansluitend
krijgen kinderen de tijd
om vragen te stellen.

Programma
Aan de hand van een van de zes filosofische thema’s uit het boek vertelt
Janny over de filosofen die in het boek voorkomen. Wat was de essentie
van hun denken en wat kunnen jongeren van vandaag daar in hun eigen
leven mee? Hoe werd
‘de Grote Gedachte’
ontvangen in die tijd
en wat deed dit met de
filosoof als persoon?
Natuurlijk is er tijd
voor vragen.

Voor een programma over
dit boek kan ook contact
gezocht worden met
Martine Letterie of Agave
Kruijssen.

Leeftijd: groep 6 t/m 8
Totale duur: 1 uur

Leeftijd: groep 8 basisschool
en onderbouw havo/vwo
Totale duur: 1 uur

Altijd feest! (2014)

Geniaal! (2015)

In de Willemsstraat wonen allerlei soorten mensen, en die vieren allerlei soorten
feesten. Van oud en nieuw tot Suikerfeest, en van Sint-Maarten tot Chanoeka.
Ze vieren ook minder bekende feesten, zoals luilak, het midzomerfeest of Keti Koti.
Alle Nederlandse jaarfeesten en hoogtijdagen uit andere culturen die ons land rijk
is, komen aan bod in dit boek met (voorlees)verhalen voor kinderen van 4-8 jaar
én 8-12 jaar.

Draait de zon om de aarde, of is het juist andersom? Wat is DNA eigenlijk?
En hoe kwam Darwin op zijn beroemde evolutietheorie?
Ontdek hoe Louis Pasteur het leven van een 9-jarige jongen redt die hondsdolheid
heeft - met een nieuw vaccin dat nog nooit op een mens is uitgetest... Ervaar de
wanhoop van Galileo Galilei wanneer de kerk zijn boek verbiedt en hij niet mag
zeggen wat hij over het heelal heeft ontdekt. En laat je inspireren door Marie
Curie, die alles opzijzet en naar het oorlogsfront gaat om gewonde soldaten te
helpen met röntgenapparatuur.

Programma

Wat vieren we eigenlijk en waarom? Viert iedereen hetzelfde? Wat
hebben we nodig om feest te vieren? En wat is het verhaal daarachter?
Janny van der Molen
vertelt over feesten,
leest voor en neemt
‘feestartikelen’ mee
zodat het een echt
feestje wordt.

Leeftijd: groep 6 t/m 8
Totale duur: 1 uur

Programma
Marie Curie, Charles Darwin, Albert Einstein, Louis Pasteur: van deze
namen hebben kinderen misschien wel eens gehoord, maar waarom zijn
ze ook alweer beroemd?
Janny van der Molen test
de kennis van de kinderen
met een luchtige quiz.
Daarna vertelt zo mals en
sappig mogelijk over een
paar wetenschappelijke
helden en leest voor uit
Geniaal! Verschillende
wetenschappelijke
vondsten komen aan bod,
uit verschillende tijden,
verschillende landen, door
mannen én vrouwen.

Leeftijd: groep 6 t/m 8
Totale duur: 1 uur

Biografie

Programma
Speciaal voor volwassenen, bijvoorbeeld op ouderavonden, vertelt Janny
over haar maatschappelijke drijfveren. Wat heeft haar geïnspireerd juist
deze boeken te maken? Wat wil ze ermee bereiken? Hoe is ze aan haar
onderwerpen gekomen en hoe gaat ze te werk? Hoe worden haar boeken
ontvangen en wat vinden kinderen er zelf van?

Janny van der Molen (1968) zocht een boek voor haar eigen kinderen,
vond het niet en schreef het daarom zelf. Over engelen, goden en helden
- verhalen uit de grote wereldreligies is het resultaat. Van der Molen
studeerde aan de School voor de Journalistiek, en aan de Universiteit van
Amsterdam studeerde ze Sociaal-Culturele Theologie.

Totale duur: 1 uur
Omvang groep: in overleg

Meer informatie
Voor alle programma’s geldt dat zowel de invulling als de duur kan
worden aangepast aan de wensen van de school, bibliotheek of
boekhandel.
Voor meer informatie & boekingen:
Schrijvers School Samenleving (SSS), 020 – 623 49 23, www.sss.nl.
www.ploegsma.nl
www.jannyvandermolen.nl
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Voor volwassenen: Waarom dit boek?

