jeugdliteratuur

leespromotie

ZELF VERTELLEN
EN BOEKENTRAILERS
De beste vorm van leespromotie is nog altijd zelf enthousiast over boeken praten.
Laat ze zien in de klas, vertel over het verhaal en lees een boeiend fragment voor.
Uitgevers en schrijvers hebben
ook het internet ontdekt als platform
voor publiciteit. Steeds vaker vind je
op YouTube boekentrailers, soms verrassend goed gemaakt. Bekijkt u in dit
verband eens de trailer van Verstrikt van
Mel Wallis de Vries (De Fontein, 2011),
winnares van de Prijs van de Jonge Jury
editie 2012, en met genoemde titel weer
kanshebber voor de hoofdprijs in 2013.
Wedden dat uw leerlingen zin krijgen in
het boek?
NTR Schooltelevisie heeft bij achtendertig jeugdboeken, met name geschikt
voor leerlingen in het vmbo, een clip
laten maken waarover men vrij kan
beschikken via de Schooltv-beeldbank.
Veel titels worden ook behandeld in de
bekende leergangen Nederlands voor
de brugklas in het vmbo, te weten Op
Niveau Onderbouw (ThiemeMeulenhoff ),
Nieuw Nederlands (Noordhoff ) en
Taallijnen (Malmberg). Getalenteerde,
jonge animatoren maakten bij elk boek
een nieuwsgierig makend filmpje. Het
resultaat mag er zijn. De trailers zijn
niet alleen een lust voor het oog, maar
nodigen absoluut uit tot verder lezen. Ik
noem enkele titels:
Francine Oomen, Hoe overleef ik een
gebroken hart?
Lydia Rood, Papegaaien liegen niet
Andy Mulligan, Trash
Mel Wallis de Vries, Verstrikt
Gonneke Huizing, Brugklasproof

Jeff Kinney, Het leven van een loser
Mariken Jongman, Rits
Maren Stoffels, Piercings en parels
Carry Slee, Spijt!
Joyce Pool, Blauw
U kunt alle filmpjes vinden via de zoekfunctie op <www.schooltv.nl/beeldbank>. U
komt er ook via <www.eenboekjeopen.nl>.
Klikt u in dat geval door via de homepage
op ‘Prikbord’. Daar vindt u alle 38 boeken,
overzichtelijk op een rijtje gezet. Een simpele muisklik op de titel volstaat om het bijbehorende filmpje in een volgend scherm
te starten. Let op: voor het bekijken van
Eenboekjeopen.nl heeft u de nieuwste versie van Adobe Flash Player nodig.
Op het moment van schrijven wordt
door de NTR serieus onderzocht of het
project een vervolg krijgt. Daar hangt
uiteraard een prijskaartje aan en veel,
zo niet alles, hangt af van de mate waarin u en ik daadwerkelijk gebruikmaken
van de trailers. Laat duidelijk zijn dat
het beeldmateriaal een absolute meerwaarde geeft aan ons fictieonderwijs.
Leerlingen in het vmbo zijn van huis uit
niet de meest gretige lezers en naar mijn
mening zijn juist deze, dikwijls ook visueel ingestelde jongeren enorm geholpen
met de boektrailers.
■
Rob van Veen
Voor meer informatie over deze, maar ook andere
jeugdboeken: <www.eenboekjeopen.nl>.

Beelden uit de videoclips van – met de klok mee
– Verstrikt, Piercings en parels, Ravelijn (door Paul
van Loon), Blauw, Brugklasproof en Trash
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