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Voorbereiding

Gegroet!

Het doet ons veel plezier dat je deelneemt aan de jaarlijkse
Harry Potter Boekennacht op 4 februari 2016.
Het magische thema is ‘Nacht vol Bezweringen’.
De Harry Potter Boekennacht is vorig jaar in Engeland
erg positief ontvangen en we kijken uit naar weer een
betoverende en spannende avond. In deze handleiding
staan suggesties voor spelletjes, activiteiten, decoraties
en quizzen waar je bezoekers zeker van in de ban
zullen raken.

Veel plezier en deel de magie!

We hopen dat deze uitgebreide handleiding je de benodigde inspiratie

en praktische informatie biedt voor een geweldig evenement, of dat nu in
een school, bibliotheek, boekhandel of buurthuis is. Hier vind je alles, van
voorlezingen, spelletjes en knutselactiviteiten tot onze Ultieme
Harry Potter Quiz. Kopieer gerust alle pagina’s, het volledige
document is vrij van auteursrechten.
Voel je vrij om de ideeën en suggesties uit deze handleiding te volgen of
alleen als uitgangspunt te gebruiken.
Voor je begint is het goed om de volgende zaken in gedachten
te houden:

B ij de Harry Potter Boekennacht staat het doorgeven van de magie

van J.K. Rowlings prachtige boeken aan de volgende generatie lezers
centraal. Dit jaar hebben we voor het thema Nacht vol Bezweringen
inspiratie geput uit alle zeven boeken van de reeks.

We hebben de activiteiten afgestemd op kinderen van 8 tot 10 jaar,
maar maak je geen zorgen wanneer je met wat jongere of oudere
kinderen werkt. We zijn ervan overtuigd dat je een manier vindt
om het een en ander aan te passen zodat Harry Potter-fans van alle
leeftijden aan hun trekken komen.
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We zijn ons ervan bewust dat het aantal bezoekers kan variëren van 30

kinderen in een boekhandel tot 200 kinderen of meer op een school. Je
zult vast ideeën hebben om ook daar de activiteiten op aan te passen. Grote
groepen kun je verdelen in kleinere groepen die rouleren tussen de verschillende activiteiten waar ze de zo belangrijke afdelingspunten kunnen
verdienen!

Deze handleiding is bedoeld
voor gratis evenementen die betrokkenheid
1

van de buurt stimuleren. |

De Engelse uitgever Bloomsbury heeft vorig jaar veel positieve reacties

gekregen op de eerste Harry Potter Boekennacht en we vinden het erg
leuk om de prachtige foto’s van en verhalen over jullie evenementen van
dit jaar in Nederland en Vlaanderen te ontvangen. Vergeet daarom niet om
foto’s te maken en deze te delen door #HarryPotterBookNight en @KidsBloomsbury op Twitter te gebruiken om contact te maken met alle andere
bezoekers van jouw Nacht der Bezweringen.

In februari 2016
wordt landelijk gestemd
op de favoriete
Harry Potter Toverspreuk!
HOUD HARRYPOTTERBOOKNIGHT.COM in de
gaten voor meer
INFORMATIE.

Groeten van Uitgeverij De Harmonie

1| Deze handleiding is bedoeld voor evenementen die georganiseerd en geleid worden door
scholen, buurthuizen, bibliotheken en boekhandels en die deelname van de buurt stimuleren.
Wij verzoeken je om de handleiding niet voor commerciële doeleinden te gebruiken. Dit betekent bijvoorbeeld dat de Harry Potter Boekennacht geheel gratis moet zijn. Daarnaast mogen
evenementen en meer in het algemeen de Harry Potter-attributen niet gesponsord zijn door of
geassocieerd zijn met commerciële of niet in aanmerking komende organisaties. Als een bedrijf
bijvoorbeeld de catering voor je evenement verzorgt, mogen het logo en/of de merknaam niet
zichtbaar zijn op de voor de Harry Potter Boekennacht gebruikte materialen, omdat het anders
lijkt of deze bedrijven worden gesteund door of gerelateerd zijn aan Harry Potter, J.K. Rowling of
Warner Bros. Hoewel we je zeker willen aanmoedigen om creatief te zijn bij het organiseren van
je evenement, geven we geen toestemming om nieuwe goederen of diensten met Harry Potter als
thema te verkopen tijdens de Harry Potter Boekennacht. Voor commercieel gebruik van de Harry
Potter-handelsmerken en ander intellectueel eigendom is apart toestemming nodig. Als je ergens
vragen of twijfels over hebt, neem dan gerust contact met ons op.
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Zeven Magische Stappen
Hier volgen zeven stappen voor het organiseren van een betoverend
evenement:

1Maak een planning

Wie ga je uitnodigen? Voor hoeveel mensen is de evenementruimte geschikt?
Wie van de medewerkers helpt mee om het evenement te organiseren en
leiden?
Op harrypotterbooknight.com staan digitale SAVE THE DATE-banners
die je naar gasten kunt e-mailen.
Vul de uitnodiging op pagina 11 van deze handleiding in, kopieer deze en
gebruik deze om je gasten ruim voor 4 februari 2016 uit te nodigen.

2Maak reclame

Laat de omgeving weten dat je de Harry Potter Boekennacht: Nacht vol
Bezweringen organiseert. Gebruik de posters en digitale hulpmiddelen op
harrypotterbooknight.com om reclame te maken voor je evenement.
Informeer de plaatselijke pers en omroepen over het evenement en nodig
hen uit om te komen. In deze handleiding vind je een voorbeeld van een
persbericht om je te helpen lokale media en pers te benaderen (zie pagina
38).
Je kunt ook sociale media
(Facebook, Twitter, blogs)
inzetten om je evenement
te promoten en te koppelen
met evenementen wereldwijd
door #HarryPotterBookNight
en @KidsBloomsbury te gebruiken. Er komt een interactieve evenementenkaart op
harrypotterbooknight.com/
eventmap waar je je evenement kunt uploaden en delen.

Tweet suggesties
Vooraf: De #HarryPotterBookNight

komt eraan! Lees meer over ons betoverende evenement op (link invoegen)

Op de dag zelf:

Fijne #HarryPotterBookNight allemaal!
We vieren het om (tijd invoegen) bij (locatie invoegen) harrypotterbooknight.com

Na afloop:

Bedankt dat je #HarryPotterBookNight
met ons hebt gevierd en de magie hebt gedeeld! Hier zijn een paar leuke foto’s (foto’s
invoegen)

De magie van Harry Potter is
voortgekomen uit de boeken
van J.K. Rowling. We verzoeken je daarom om geen beelden uit de Harry Potter-films te gebruiken.
Nacht vol Bezweringen
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3Motiveer

Stimuleer kinderen (en gezinnen) om verkleed te komen door een prijs uit
te loven voor het mooiste kostuum. De prijs kan alles zijn van een boek tot
chocolade.

4Tel af

Tel de dagen tot je evenement af met een bord in het raam of op het mededelingenbord:

Ruimte voor het opschrijven van
het aantal Nachtjes ...................
............................................
......slapen tot de Harry Potter Boekennacht: Nacht vol Bezweringen.

5Decoratie

Wees creatief en maak er een sfeervolle evenementruimte van. Je kunt
aparte plekken inrichten voor verschillende activiteiten. Bekijk de betoverende ideeën voor het thema Nacht vol Bezweringen in deze handleiding
(pagina 7-10).

6Voorbereiding

Kopieer of print de activiteiten in deze handleiding.
Verzamel pennen, kleurpotloden en ander knutselmateriaal dat je nodig
hebt. Dat is goedkoop te vinden bij onder meer Action.
Zorg voor stoelen, kussens en zitzakken zodat mensen kunnen zitten en
voor tafels die je kunt gebruiken voor activiteiten.

Nacht vol Bezweringen
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7Maak foto's

Maak veel foto’s tijdens je evenement, maar vraag bezoekers (en met name
ouders) wel even of ze het goed vinden dat ze gefotografeerd worden en
dat de foto’s worden gepubliceerd.
Tweet je foto’s met de tag @KidsBloomsbury, zet ze op Instagram met
#HarryPotterbookNight of plaats ze op de Facebookpagina van
Bloomsbury: facebook.com/HarryPotterBooksfromBloomsbury

Win een Prijs!
Het mooist versierde Harry Potter Boekennacht: Nacht vol Bezweringen-evenement
krijgt van Uitgeverij De Harmonie een luxe
gevulde mand.
Wil je meedoen, stuur dan voor 10 februari
2016 foto’s van je versierde ruimte via Twitter
of Facebook en tag @UitgeverijDeHarmonie.
Foto’s worden gebruikt voor publicitaire
doeleinden.
Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
Zie harrypotterbooknight.com voor meer informatie.

Programmavoorbeeld

Dit is slechts een leidraad, voel je vrij om
het programma naar wens aan te passen.
De bezoekers arriveren
Warm Welkom (pagina 12)
l De Sorteerce
remonie (pagina 13)
l Uitdelen stic
kers
l Uitvoeren
spelletjes en activiteiten uit deze handleidi
ng, 		
toekennen afdelingspunten aan teams en dee
lnemers
(pagina 16-27)
l De grote Ha
rry Potter Quiz (pagina 28-36)
l Uitreiking
beker aan het winnende team als afsluiting
van 		
het evenement
l Uitdelen cer
tificaten aan bezoekers Harry Potter Boeke
nnacht: Nacht vol Bezweringen (pagina 37)
))
l

l
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Tien Tips voor Betoverende Displays
Hier zijn een paar creatieve ideeën voor het versieren van de
evenementruimte voor Harry Potter Boekennacht: Nacht
vol Bezweringen:

1Toverdrankenhoek

In het kader van het thema Nacht vol Bezweringen kun je een toverdrankhoek of toverdranktafel maken. Als je een ketel kunt vinden, kun je deze
als hoofdversiering gebruiken. Gebruik jampotten en flessen met gekleurd
water als toverdrankflessen en om het helemaal magisch te maken kun
je gekleurde glitter in maïssiroop, glucosestroop of heldere siroop doen.
Hang plukken watten of nepspinnenwebben aan de ketel of aan bokalen
om de illusie van dampende toverdranken te wekken.
Vergeet niet om etiketten met namen op je toverdranken te plakken en dat
ze niet bedoeld zijn om op te drinken! Hier zijn een paar ideeën voor toverdranken die je kunt maken:
Wisseldrank (modderkleur)
Veritaserum (helder, kleurloos)
Felix Fortunatis, ook wel Vloeibaar Geluk genoemd (goudgeel)
Brandstof (zilverkleurig poeder)
Amortentia (parelmoerkleur)
Vocht van de levende dood (helder, kleurloos)

Water van kleur laten veranderen

Doe een paar druppels van verschillende voedselkleurstoffen
in papieren bekers en laat het drogen. Maak vervolgens indruk
op je bezoekers door water in het kopje te gieten dat van
kleur verandert!
Doe water met verschillende voedselkleurstoffen in
een ijsblokjeshouder en je hebt gekleurde ijsblokjes.

Nacht vol Bezweringen
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2Ingrediënten voor Toverdranken

Maak een display met ingrediënten voor toverdranken. Glazen potten of
flessen gevuld met glitter, takjes, jellywormen, bladeren, aarde of veren
kunnen goed dienstdoen als ingrediënten voor toverdranken.

Drakenbloed (water met rode voedselkleurstof )
Eenhoornhaar (zilverkleurig lintje of draad)
Kieuwwier (wier of onkruid in groen water of groene lintjes in water)
Palingogen (zilveruitjes)
Boomslanghuid (gescheurd verband of katoen met slangenpatroon)
Bezoars (kleine steentjes)
Vleermuisogen (zwarte linzen)
Bloedwormen (spaghetti in rode saus)

3Afdelingen van Zweinstein

Creëer hoeken voor Griffoendor, Huffelpuf, Ravenklauw en Zwadderich
en versier deze met afdelingskleuren en -emblemen. Je kunt afdelingswapens namaken of afbeeldingen van de afdelingsemblemen (leeuw, das,
adelaar en slang) als decoratie gebruiken.
Ga voor meer informatie over de afdelingen van Zweinstein naar
harrypotterbooknight.com.

4 Scorebord afdelingen Zweinstein

Tijdens het evenement kun je ook punten toekennen aan deelnemende
bezoekers of teams. Als scorebord kun je een groot krijtbord, whiteboard of
flipover gebruiken.

5 Sorteerhoed en stoel

Maak je eigen sorteerhoed door een zwarte heksenhoed aan te passen.
Gebruik een krant om gezicht, vouwen en vormen op de hoed te plakken
en verf vervolgens de hele hoed bruin. Zet voor het begin van het evenement de hoed en stoel klaar voor de Sorteerceremonie (pagina 13).

Nacht vol Bezweringen
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6Spreukenboekenplanken

Maak je eigen bibliotheek met spreukenboeken door ingebonden boeken
te kaften met stof of bruin papier en schrijf titels op de rug en voorkant.
Je kunt de onderstaande titels gebruiken van boeken die in de Harry Potter-reeks voorkomen:
Het Standaard Spreukenboek
(niveau 1)
door Miranda Wiggelaar

Slimme Magie voor M

Gedaanteverandering: een Bo
ek voor Beginners
door Emeric Morfo

Toverdranken voor Ge
vorderden
door Libatius Bernage

Duizend Magische Kruiden
en Paddenstoelen
door Philippa Zwam

Halsbrekende Heksent
oe
voor Doldwaze Duivels ren
kunstenaars

Magische Brouwsels en Dran
kjes
door Arsenius Grein

Magische Mediterran
e Waterplanten en
hun Eigenschappen

agische Slimmerds

Vervloekingen en Tegenvervlo
ek
door professor Veninus Viridi ingen
aan
De Zwarte Kunsten: een Hand
boek
voor Zelfbescherming
door professor Quinten Tond
el
Simpele Spreuken voor Mome
nten van Haast en
Heethoofdigheid: scalperen
in een wip

VOOR DE AFDELIN
G
VERBODEN BOEKE
N

Magie op haar Gruwza

amst
Geheimen van de Zwar
tste Kunsten
De Vreeschwekkendste
Toverdranken

7Magische borden

Maak borden om de ruimte te
versieren. Je kunt bijvoorbeeld
de volgende borden gebruiken:
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Perron 9 ¾
Wegisweg
Klieder en Vlek
Braakbals Uilenboetiek
Madame Mallekin, gewaden
voor alle gelegenheden
Goudgrijps tovenaarsbank
Zweinsteinexpress
De lekke Ketel
Olivander
Nacht vol Bezweringen
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Of maak borden voor lessen die
op Zweinstein gegeven worden:
Toverdranken van professor Sneep
Kruidenkunde van professor Stronk
Bezweringen van professor Banning

Gedaanteverwisseling van professor Anderling

8Uilenpost

Schrijf de namen van leerlingen op Zweinstein – en/of de bezoekers van
je evenement – op een aantal crèmekleurige enveloppen en hang deze aan
garen aan het plafond, planken of rondom een haardvuur om de illusie van
uilenpost te wekken. Als je uilenknuffels hebt kun je de enveloppen aan de
snavel vastmaken om het effect te versterken.

9Hebt u deze heks of tovenaar gezien?

Maak een HEBT U DEZE HEKS OF TOVENAAR GEZIEN?-poster.
Vergeet niet om je foto’s te taggen met #HarryPotterBookNight

10Spreukenbord

Maak een spreukenbord waarop je alle spreuken schrijft die tijdens de
nacht worden gemaakt en gebruikt.

Zoek oude koffers, kisten of vogelkooien om de ruimte een authentieke uitstraling te geven en vergeet
niet om foto’s van je betoverende
aankleding te delen op sociale media
met #HarryPotterBookNight.

Nacht vol Bezweringen
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Voorbeelduitnodiging

Gebruik dit voorbeeld om bezoekers uit
te nodigen voor de Harry Potter boekennacht: Nacht vol Bezweringen.
Zorg ervoor dat je de uitnodigingen
ruim van te voren verstuurt.

Beste lezer
Hierbij nodigen we je uit voor onze
Harry Potter boekennacht: Nacht vol Bezweringen

�

uitnodiging 1

Op donderdag 4 februari 2016
Tijd: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Locatie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Graag per uil of persoonlijk bevestigen aan:
.........................................
Kledingvoorschrift: Tovenaarskleding of Harry Potter-kostuum

Beste lezer
Hierbij nodigen we je uit voor onze
Harry Potter boekennacht: Nacht vol Bezweringen

Op donderdag 4 februari 2016
uitnodiging 2

Tijd: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Locatie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Graag per uil of persoonlijk bevestigen aan:
.........................................
Kledingvoorschrift: Tovenaarskleding of Harry Potter-kostuum

Nacht vol Bezweringen
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�

Warm Welkom

Je kunt de bezoekers van de Harry Potter boekennacht:
Nacht vol Bezweringen verwelkomen met deze boodschap:

Beste dreuzels, tovenaars
en heksen,

Welkom bij deze speciale Harry Potter boekennacht: Nacht vol Bezweringen, bij (naam
boekhandel, school, bibliotheek invoegen.
Bereid je voor op een betoverende avond
vol magisch plezier en geniet samen van
de betoverende wereld van Harry Potter.
Laat je bezem bij de deur staan en
houd je toverstok gereed.

Deel de magie!
Nacht vol Bezweringen
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De Sorteerceremonie

We raden je aan om je Harry Potter Boekennacht te beginnen met de sorteerceremonie om je gasten in te delen in de vier afdelingen van Zweinstein.
Let op: Zijn er meer dan 30 bezoekers, dan is het misschien handiger om
deze activiteit aan te passen. Je kunt bijvoorbeeld vooraf klassen of jaargroepen toewijzen aan afdelingen of meer dan een sorteerhoed gebruiken
om het proces te versnellen.

Benodigdheden

• De sorteerhoed (zie pagina 8)
• Een doos met daarin de
afdelingsnamen op briefjes
geschreven
• Een stoel

Instructies:

Doe van te voren de briefjes met de namen GRIFFOENDOR, HUFFELPUF, RAVENKLAUW en ZWADDERICH in een doos.
Voor elk kind heb je één briefje nodig.
Je kunt het sorteerhoedlied voorlezen om de mensen in de stemming te brengen (Harry Potter en de Steen der Wijzen, hoofdstuk 7,
pagina 85.
Laat de bezoekers een voor een op de stoel plaatsnemen en zet de
sorteerhoed op hun hoofd waarna ze een briefje uit de doos
pakken.

Meer
informatie:
Harry Potter Ga voor meer informatie over de verschillende afdelingen en
en de Steen hun kenmerken naar harrypotterbooknight.com.
der Wijzen,
Hoofdstuk 7
pagina 85 ,
Nacht vol Bezweringen
13 Voorbereiding
13 Het Evenement

Voorlezen

Lees een (of een paar) van deze passages voor om een passende sfeer op te
roepen voor Nacht vol Bezweringen.
Let op: Alle paginanummers verwijzen naar de originele Nederlandse
edities van Harry Potter.

De Uitsteker

Boek: Harry Potter en de Steen der Wijzen (4 minuten)

Hoofdstuk 1, van pag. 10 ‘Meneer Duffeling sukkelde uiteindelijk in slaap, …’ tot pag. 15 ‘Hoe eerder we dit achter de rug
hebben, hoe beter.’

Brandstof

Boek: Harry Potter en de Geheime Kamer (4 minuten)
Hoofdstuk 4, van pag. 38 ‘De woensdag daarop werden ze
vroeg gewekt door mevrouw Wemel.’ tot pag. 42 ‘En ook niet
bij mij, meneer, zei Odius met een diepe buiging.’

Ridiculus

Boek: Harry Potter en de Gevangene van Azkaban

(7 minuten)
Hoofdstuk 7, van pag. 102 ‘Goed,’ zei professor Lupos, die gebaarde dat de leerlingen moesten meekomen naar de verste
hoek van de kamer, waar een oude kleerkast stond’ tot pag. 105
‘Een beenwindsel van de mummie ging los; zijn voeten raakten verstrikt, hij viel met een smak op de grond en zijn hoofd
rolde weg.’

NachtNacht
vol Bezweringen
vol Bezweringen
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De stuiterende fret

Boek: Harry Potter en de Vuurbeker

(2 minuten)
Hoofdstuk 13, pag. 158 van ‘Er staat een foto bij, Wemel!’ tot
pag. 160 ‘Draco Malfidus, de wonderbaarlijke stuiterende fret...’

De Patronus

Boek: Harry Potter en de Orde van de Feniks

(2 minuten)
Hoofdstuk 1, pag. 16 van ‘Er was iets gebeurd met de nacht’ tot
pag. 19’ het hert draafde naar het uiteinde van het steegje en
viel in een zilveren waas uiteeen.’

Drie Toverdranken

Boek: Harry Potter en de Halfbloed Prins

(4 minuten)
Hoofdstuk 9, pag. 140 van ‘Ziezo, zei Slakhoorn’ tot pag. 144
‘Ga je gang!’

Wisseldranken

Boek: Harry Potter en de Relieken van de Dood

(4 minuten)
Hoofdstuk 4, pag. 39 van ‘We gebruiken de enige vorm van
transport die ons nog ter beschikking staat,’ tot pag. 42 ‘werd
hij geconfronteerd met zes hijgende en hoestende Harry Potters.’

Nacht vol Bezweringen
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Toverspelen

Voor Harry Potter Boekennacht: Nacht vol Bezweringen
De meeste van deze spelletjes zijn ideaal voor groepen van 15 tot 30 kinderen. Zijn er meer dan 30 bezoekers, dan kun je kleinere groepen maken en
de groepen laten rouleren tussen de verschillende activiteiten. Je kunt de
spelletjes naar wens aanpassen.

Tovenaarsduels
Instructies:
Gebruik de lijst met toverspreuken op pagina 24. Kopieer of print de spreuken, knip ze uit, vouw ze op en doe ze in een zak of in een ketel, als je die
hebt.
Wijs twee kinderen aan. Elk kind pakt een toverspreuk uit de zak of ketel
en de kinderen gaan tegenover elkaar staan.
Ze buigen voor elkaar en heffen vervolgens hun toverstok op.
De spelleider zegt: Toverstokken klaar?
Vervolgens telt hij of zij tot EEN, TWEE, DRIE… en de tegenstanders roepen hun toverspreuk en zwaaien met hun toverstok.
Het publiek of de spelleider kan bepalen wie de ronde gewonnen
heeft.

Meer
informatie: Ken punten toe aan de afdeling die gewonnen heeft.
Harry Potter
en de
Geheime
kamer,
Benodigdheden
Hoofdstuk
• Twee zelfgemaakte toverstokken
1 1, pagina
• Een zak met daarin

142

de bezweringen
• Voldoende ruimte
zodat de duellerende
tovenaars tegenover elkaar
kunnen staan

Nacht vol Bezweringen
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Magische activiteiten

Gebruik deze spellen en activiteiten om er een betoverend evenement
van te maken.

Eenvoudige experimenten

Deze simpele wetenschappelijke experimenten
zullen je bezoekers betoveren.

‘Wingardium Leviosa’

In Harry Potter en de Steen der Wijzen wordt de toverspreuk
Wingardium Leviosa gebruikt om een veer te laten zweven.
Met het volgende experiment kun je een ei op het water laten drijven.

Instructies

1Leg aan je publiek uit dat een ei niet op het water kan drijven.
2Dit demonstreer je door het ei in een groot glas water te doen. Het ei zal

naar de bodem zinken. Haal het ei uit het water.

3Haal vervolgens een zak met tafelzout tevoorschijn. Doe minstens zes

eetlepels zout in de kan met water en vraag iemand om het te roeren – zes
keer met de klok mee en één keer tegen de klok in.

4Giet vervolgens het water uit de kan voorzichtig in het glas tot deze

driekwart vol is. Niet roeren.

5Leg voorzichtig het ei in het water en wanneer het ei in contact komt

met het zoute water, zal het drijven.

Verklaring

Door zout aan het water toe te voegen wordt het water zwaarder, waardoor
het ei makkelijker wordt gedragen. In normaal kraanwater zinkt het ei
naar de bodem, maar in het zwaardere zoute water blijft het ei drijven.

Benodigdheden

• Een grote kan voor de

helft gevuld met water
• Een rauw ei
• Tafelzout in een beker
of zak
• Een groot glas met
kraanwater
Nacht vol Bezweringen
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Gloeiende Toverdranken
De toverspreuk Lumos wordt gebruikt om licht te maken. Hier leer je hoe
je toverdranken laat gloeien!
Voeg tonic toe aan je toverdrankflessen. Schijn er nu met UV-licht of
blacklight op en je toverdranken hebben een magische gloed.
Verklaring
Het ultraviolette (UV) licht van de UV-lamp reageert met fosforescerende
stoffen. Tonic bevat fosforescerende stoffen en daarom lijkt het of het water gloeit. De fosforescerende stoffen in tonic zijn afkomstig van de chemische stof kinine.
Uv-licht wordt gebruikt bij forensisch onderzoek, artistieke voorstellingen,
fotografie, verificatie van bankbiljetten en antiek en vele andere zaken.

‘Betoverd’ Perkament
In Harry Potter en de Geheime Kamer gebruikt Hermelien de spreuk
Aparecium om te proberen onzichtbare inkt zichtbaar te maken. Volg deze
stappen om je eigen onzichtbare boodschappen te schrijven.

Instructies

Benodigdheden

• Citroensap gemengd met

1Meng het water met het citroensap.
2Dip je wattenstaafje in het mengsel

en schrijf je boodschap op het papier.
Zodra het opdroogt wordt het onzichtbaar.

3Om de boodschap zichtbaar te maken

een paar druppels water
• Katoenstaafjes
• Vellen wit papier
• Een zelfgemaakte toverstok
• Een lamp

richt je de toverstok erop en houd je de
boodschap voor de lamp.

Verklaring
Door het citroensap te verdunnen met water wordt het erg moeilijk te zien wanneer je het op papier schrijft en laat drogen. Maar
wanneer je het verwarmt, gaat het citroensap oxideren en wordt
het bruin, zodat de boodschap zichtbaar wordt. Andere substanties
waarmee het ook werkt zijn sinaasappelsap, honing, melk en azijn.

Nacht vol Bezweringen
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Statische Elektriciteit
In Harry Potter en de Vuurbeker gebruikt Harry een Sommeerspreuk om
zijn bezem te sommeren tijdens het Toverschool Toernooi. Voer dit experiment uit om te begrijpen hoe statische elektriciteit voorwerpen kan laten
bewegen.

Benodigdheden

• Een paar opgeblazen ballonnen
• Wollen kledingstuk(ken)
(bijv. een sjaal of trui)
• Een leeg frisdrankblikje
• Een zelfgemaakte
toverstok

Instructies

1Wrijf de ballonnen een voor een over het wollen kledingstuk. Probeer

ze vervolgens tegen elkaar aan te houden. Wat gebeurt er? Als het goed is
stoten ze elkaar af. Ze zijn nu klaar voor stap 2.

2Leg het lege frisdrankblikje op zijn zijkant op tafel. Houd de ballon bij

het blikje. De ballon trekt het blikje aan dat op magische wijze over de tafel
begint te rollen.

3Vraag een jonge vrijwilliger uit het publiek om het ook te doen met de

andere ballonnen.

Verklaring

Door de ballonnen over het wollen kledingstuk te wrijven creëer je statische elektriciteit. De ballonnen worden negatief geladen en omdat ze wat
van de negatieve elektronen van de wollen stof hebben overgenomen, is de
wollen stof positief geladen.
Omdat beide ballonnen negatief zijn geladen, stoten ze elkaar af.
In stap drie wordt het aluminium blikje aangetrokken tot de negatief
geladen ballon en kun je deze over de tafel laten rollen.

Nacht vol Bezweringen
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Geheugenspel
Laat de deelnemers in een kring staan.
De eerste deelnemer begint door te zeggen:
‘In mijn ketel heb ik een trollenteennagel
en twee palingogen gestopt…’
Vervolgens herhaalt de volgende deelnemer deze woorden en voegt hij
een ingrediënt aan de lijst toe. Elke deelnemer probeert zo de lijst met
ingrediënten te herhalen en voegt er telkens een ingrediënt aan toe.
Voor dit spel kun je bijvoorbeeld ook de zin ‘Ik ben naar de apotheek aan
de Wegisweg geweest en heb een … gekocht’ gebruiken.

Speurtocht Toverdrankingrediënten
Verstop de volgende items in je evenementruimte. Geef vervolgens
elk kind of elke groep kinderen het werkblad op pagina
waarop de voorwerpen staan die ze moeten zoeken om een Wisseldrank te maken. Deze toverdrank gebruiken Harry en Ron in Harry Potter
en de Geheime Kamer om in Korzel en Kwast te veranderen.

23

Gaasvliegjes

(je kunt plastic vliegjes gebruiken)

Bloedzuigers

(doe bloedzuigers van zwarte boetseerklei
in een pot met etiket)

Wolfsmelktakjes

(gebruik waterkers of andere kleine groene plantjes)

Varkensgras

(je kunt gras of riet gebruiken)

Tweehoornraspel

(gebruik hiervoor zaagsel of zand)

Boomslanghuid

(gebruik gescheurd verband of stof met slangenpatroon)

Nacht vol Bezweringen
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In Harry Potter en de Gevangene van Azkaban leert Harry hoe hij een Patronus kan oproepen.
Hoe roep je hem op:
‘Door middel van een spreuk, die alleen werkt als je je uit alle macht op een
uitzonderlijk gelukkige herinnering concentreert.’ Professor Lupos
Spreuk:

Expecto Patronum!

Elke Patronus heeft de vorm van een ander dier. Harry’s
Patronus is een hert en die van Hermelien een otter.
Wat zou jouw Patronus zijn? Teken hem hieronder en leg
uit waarom dat dier jouw Patronus is.

Meer
informatie:
Harry Potter
en de
Gevangene
van Azkaba
Hoofdstuk 12n,
pagina 1 7 9 ,

Nacht vol Bezweringen
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In Harry Potter en de Geheime Kamer
heeft de vader van Ron Wemel een
betoverde dreuzelauto die kan vliegen!
Als jij een alledaags voorwerp zou kunnen
betoveren en een speciale kracht of eigenschap
zou kunnen geven, welk voorwerp zou je dan
kiezen en wat gebeurt er als je het betovert?

Schrijf of teken hieronder je antwoord:

Meer
informatie:
Harry Potter
en de Geheim
e
Kamer,
Hoofdstuk 5
pagina 55 ,

Nacht vol Bezweringen
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Betoverde Voorwerpen

In Harry Potter en de Geheime Kamer brouwen Harry, Hermelien en Ron een Wisseldrank. Kun jij de ingrediënten vinden die ze hebben gebruikt?

De Vreeswekkendste Toverdranken

Meer
informatie:
Harry Potter
en de Geheim
e
Kamer,
Hoofdstuk 10
pagina 124 ,

Gaasvliegjes

Bloedzuigers

Wolfsmelktakjes

Varkensgras

Tweehoornraspel

Boomslanghuid

Vink de ingrediënten aan die je hebt
gevonden!

Nacht vol Bezweringen
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Speurtocht Toverdrankingrediënten

�

Knip de toverspreuken uit en vouw ze dubbel voor de
Tovenaarsduels op pagina 16.

Deze pagina kun je printen of kopiëren

Spreukenblad

�

Accio!

Impedimenta!

(Sommeerspreuk)

(Spreuk die de voorwaartse beweging belemmert)

Densaugeo!

Petrificus
Totalus!

(Een spreuk om tanden
mee te laten groeien)

(Vloek van Totale Verstijving)

Engorgio!

Protego!

(Spreuk om iets te laten
opzwellen)

(Schildspreuk)

Expecto
patronum!

Rictusempra!

Expelliarmus!

Paralitis!

(Kietelspreuk)

(Patronusspreuk)

(Ontwapeningsspreuk)

(Verlammingsspreuk)

Furnunculus!

Tarantallegra!

(Spreuk die zweren
veroorzaakt)

Nacht vol Bezweringen
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�

Maak je eigen Harry Potter Boekennacht:
Nacht vol Bezweringen deurhanger met onderstaande
deurhangersjablonen.

�

Alleen voor

Sst!

huis-elfen

Hier wordt
gebrouwen
Betreden op
eigen risico

�
Nacht vol Bezweringen
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Kneisters deurhanger

In Harry Potter en de Steen der Wijzen krijgen Harry en zijn
klasgenoten les in Toverdranken van professor Sneep. Severus Sneep vertelt de klas dat het maken van toverdranken een
subtiele wetenschap en exacte kunst is. Tijdens hun eerste les
moeten ze een toverdrank maken die zweren geneest.
De ingrediënten zijn gedroogde brandnetels, gemalen slangentanden en gekookte gehoornde slakken.
Bedenk je eigen toverdrank en schrijf hieronder wat de
ingrediënten zijn en welke krachten het heeft.

MIJN TOVERDRANK
Ingrediënten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Meer
informatie:
Harry Potter
en de Steen
der Wijzen,
Hoofdstuk 8
p a g i n a 1 0 2,

Krachten (wat kun je ermee doen?)
.
.
Hoe ziet het eruit?
.
.
Waar ruikt het naar?
.
.

Nacht vol Bezweringen
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Toverdrankmeester

Bedenk welke tovenaar de spreuk heeft gebruikt in de boeken
van Harry Potter.
Toverspreuk 1: Rictusempra (Harry Potter en de Geheime Kamer)

Antwoord:
Toverspreuk 2: Petrificus Totalus (Harry Potter en de Steen de Wijzen)

Antwoord:
Toverspreuk 3: Serpensortia (Harry Potter en de Geheime Kamer)

Antwoord:
Toverspreuk 4: Alohomora (Harry Potter en de Steen der Wijzen)

Antwoord:
Toverspreuk 5: Accio Vuurflits (Harry Potter en de Vuurbeker)

Antwoord:
Toverspreuk 6: Ferula (Harry Potter en de Gevangene van Azkaban)

Antwoord:

Tovenaars
Harry Potter – Hermelien Griffel – Draco Malfidus – Remus Lupos

Ken 5 afdelingspunten toe voor elk juist antwoord.
Antwoorden: 1. Harry Potter, 2. Hermelien Griffel, 3. Draco Malfidus, 4. Hermelien
Griffel, 5. Harry Potter, 6. Remus Lupos
Nacht vol Bezweringen
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Wie heeft de toverspreuk gebruikt?

Sluit je Harry Potter Boekennacht: Nacht vol Bezweringen
af met de Grote Harry Potter Quiz. Deze quiz is best wel moeilijk en
daarom hebben we ook een eenvoudige quiz toegevoegd met meerkeuzevragen voor jongere of minder doorgewinterde Harry Potter-kenners.

Instructies

Zet tovenaarsleerlingen van dezelfde afdeling bij elkaar: Griffoendor,
Ravenklauw, Zwadderich en Huffelpuf.
l Deel de antwoordenbladen uit en lees de vragen voor.
Geef iedereen de tijd om een antwoord op te schrijven.
l De leerlingen ruilen de antwoordenbladen en kijken
elkaars antwoorden na terwijl je de juiste antwoorden opleest.
l Noteer de punten op de afdelingspuntentabel. Dit kun je
tekenen op een krijtbord, whiteboard, flipover of een
groot vel papier.

Afdelingspunten
Griffoendor Zwadderich Ravenklauw Huffelpuf
Ronde 1:
Toverspreuken
en bezweringen
Ronde 2:
Vervloekingen
Ronde 3:
Transfiguratie

Ronde 4:
Toverdranken
en ingrediënten
Ronde 5:
Vloeken en
Zwarte Kunsten
Ronde 6:
Slotronde

Nacht vol Bezweringen
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De Grote Harry Potter Quiz-Spelleidersblad

Ronde 1

Toverspreuken
en bezweringen
Vraag 1 voor 10 punten:
Wat roep je op met de toverspreuk
Lumos?
Antwoord: Licht

Vraag 2 voor 20 punten:
Wat gebeurt er wanneer je de vloek
Snaternix gebruikt?
Antwoord: Hierdoor blijft iemands
tong aan het verhemelte plakken
zodat hij niet meer kan praten

Vraag 3 voor 50 punten:
Wat gebeurde er toen Hermelien
Vraag 2 voor 20 punten:
werd getroffen door de vloek DensWie is leraar Bezweringen op
augeo van Malfidus?
Zweinstein?
Antwoord: professor Filius Banning Antwoord: Haar tanden werden
heel erg lang
Vraag 3 voor 50 punten:
Vraag 4 voor 100 punten:
Welke bezwering gebruikt Carlo
Waarvoor wordt de toverspreuk
Kannewasser tijdens de tweede
opdracht van het Toverschool Toer- Colloportus gebruikt?
Antwoord: Verzegelen van deuren
nooi?
Antwoord: de Bubbelbolbezwering
Vraag 5 voor 150 punten:
Wat gebeurt er met je wanneer ieVraag 4 voor 100 punten:
Wat gebeurt er wanneer je de tover- mand Levicorpus tegen je gebruikt?
Antwoord: Dan hang je onderstebospreuk Murmelio gebruikt?
Antwoord: Dan klinkt er gegons in ven in de lucht
de oren van de ander
Vraag 5 voor 150 punten:
Met welke toverspreuk kun je tonen welke spreuk een toverstok het
laatst heeft uitgevoerd?
Antwoord: Priori Incantatem of Prior Incantato

Ronde 3

Transfiguratie
Vraag 1 voor 10 punten:
Hoe noem je een tovenaar die in
een dier kan transfigureren?
Antwoord: Een faunaat

Ronde 2

Vraag 2 voor 20 punten:
Wie zijn Maanling, Wormstaart,
Vervloekingen
Sluipvoet en Gaffel? En in welke
dieren transfigureren ze?
Vraag 1 voor 10 punten:
Wat is het effect van Impedimenta? Antwoord: Remus Lupos (wolf )
Antwoord: Hiermee kun je iemand Peter Pippeling (rat) Sirius Zwarts
(hond) en James Potter (hert)
vertragen of zelfs verlammen
5 punten voor elk goed antwoord
Nacht vol Bezweringen
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Vraag 4 voor 100 punten:
Welke onbetrouwbare verslaggever
is een ongeregistreerde faunaat?
Antwoord: Rita Pulpers
Bonusvraag voor 50 punten: In welk
dier kan ze veranderen?
Antwoord: Een tor
Vraag 5 voor 150 punten:
Wat kan een tovenaar die transformagiër is?
Antwoord: Zijn of haar uiterlijk
naar wens aanpassen
Bonusvraag voor 50 punten: Noem
een heks die transformagiër is
Antwoord: Nymphadora Tops

Ronde 4

Toverdranken en ingrediënten
Vraag 1 voor 10 punten:
Wie is leraar Toverdranken tijdens
Harry’s eerste jaar op Zweinstein?
Antwoord: Severus Sneep
Vraag 2 voor 20 punten:
Wie moet voor een volle maan de
wolfsworteldrank innemen?
Antwoord: Professor Lupos
Vraag 3 voor 50 punten:
Welke steen uit de maag van een
geit werkt als tegengif voor de meeste soorten vergif?
Antwoord: Een bezoar

Wanneer Ron, Hermelien en Harry
hun Wisseldrank innemen in Harry
Potter en de Geheime Kamer, gaat
er iets fout bij de verandering van
Hermelien. Wat gebeurt er?
Antwoord: Ze verandert gedeeltelijk in een kat omdat ze het haar van
een kat heeft gebruikt in plaats van
dat van Margriet Bullemans.
Vraag 5 voor 150 punten:
Welke toverdrank wint Harry
tijdens de les van professor Slakhoorn?
Antwoord: Felix Fortunatis (ook wel
Vloeibaar Geluk genoemd)
Bonusvraag voor 50 punten: Met
welke perfect gebrouwen toverdrank wint Harry?
Antwoord: Vocht van de Levende
Dood

Ronde 5

Vloeken en Zwarte Kunsten
Vraag 1 voor 10 punten:
Wie geeft Verweer tegen de Zwarte
Kunsten tijdens Harry’s derde jaar
op Zweinstein?
Antwoord: Remus Lupos
Vraag 2 voor 30 punten:
Noem de drie Onvergeeflijke Vloeken
Antwoord: De Cruciatusvloek (Crucio), de Imperiusvloek (Imperio) en
de Vloek Des Doods (Avada Kedavra)
Vraag 3 voor 50 punten:
Wie heeft de vloek Sectumsempra
bedacht?
Antwoord: Professor Sneep

Vraag 4 voor 100 punten:
Nacht vol Bezweringen
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Vraag 3 voor 50 punten:
In welk dier transfigureert professor
Anderling haar bureau tijdens de
eerste transfiguratieles op Zweinstein?
Antwoord: Een varken

Vraag 5 voor 150 punten:
Wat verbergt een duistere tovenaar
in een Gruzielement?
Antwoord: Een deel van zijn ziel

Ronde 6
Slotronde

Vraag 1 voor 10 punten:
Welke vorm heeft Harry Potters
Patronus?
Antwoord: Een hert

Vraag 3 voor 50 punten:
Wat gebeurt er wanneer je Veritaserum drinkt?
Antwoord: Dan vertel je de waarheid
Vraag 4 voor 100 punten:
Wat voor soort toverdrank is Amortentia?
Antwoord: Een liefdesdrank
Vraag 5 voor 150 punten:
Noem een genezende spreuk, bezwering of toverdrank
Antwoord: Episkey (geneest lichte
verwondingen), Ferula (verbindt en
spalkt gebroken botten), Anapneo
(tegen verstikkingen) en Skelettine
(toverdrank die gebroken botten
geneest)

Vraag 2 voor 20 punten:
Wat kun je oproepen met de toverspreuk Aguamenti?
Antwoord: Water

Nacht vol Bezweringen
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Vraag 4 voor 100 punten:
Welke toverspreuk wordt gebruikt
om het Duistere Teken op te roepen?
Antwoord: Morsmordre
Bonusvraag voor 50 punten: Hoe
ziet het Duistere Teken eruit?
Antwoord: Een schedel met een
slang die uit zijn mond komt

Naam afdeling
Ronde1 Toverspreuken en bezweringen
1.										10

punten

2.										20

punten

3.										50

punten

4. 										100 punten
5.										150 punten
Score Ronde 1

Ronde 2 Vervloekingen
1.										10

punten

2.										20

punten

3.										50

punten

4. 										100 punten
5.										150 punten
Score Ronde 2

Nacht vol Bezweringen
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Ronde3 Transfiguratie
1.										10

punten

2.										20

punten

3.										50

punten

4. 										100 punten
Bonus									50

punten

5.										150 punten
Bonus									50

punten

Score Ronde 3

Ronde 4 Toverdranken en ingrediënten
1.										10

punten

2.										20

punten

3.										50

punten

4. 										100 punten
5.										150 punten
Bonus									50
Score Ronde 4

Nacht vol Bezweringen
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Ronde5 Vloeken en Zwarte Kunsten
1.										10

punten

2.										30 punten
										(of 10 punten
										voor elk juist
										antwoord)
3. 										50

punten

4.										100 punten
Bonus									50

punten

5.										150 punten
Score Ronde 5

Ronde6 Slotronde
1.										10

punten

2.										20

punten

3.										50

punten

4. 										100 punten
5.										150 punten
Score Ronde 6

Totaalscore
Nacht vol Bezweringen
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Voor beginnende Harry Potter-fans
1. Wie geeft Transfiguratie op 		
Zweinstein?
a. Professor Perkamentus
b. Professor Anderling
c. Professor Sneep
2. Met welke toverspreuk
doof je het licht?
a. Nox!
b. Lumos!
c. Accio!

3. Waar koop je spreukenboeken
aan de Wegisweg?
a. Goudgrijp
b. Olivander
c. Klieder en Vlek
4. Hoe wordt een tovenaar of
heks die niet kan toveren
soms ook wel genoemd?
a. Een dreuzel
b. Een tor
c. Een snul
5. Welke van de volgende toverspreuken is GEEN Onvergeeflijke Vloek?
a. Avada Kedavra!
b. Expelliarmus!
c. Crucio!

7. Wie schreef Mijn Betoveren
de Ik en is professor Verweer
tegen de Zwarte Kunsten in
Harry’s tweede jaar op
Zweinstein?
a. Hagrid
b. Gladianus Smalhart
c. Rita Pulpers
8. Waarin geeft professor
Sybilla Zwamdrift les?
a. Waarzeggerij
b. Toverdranken
c. Verzorging van Fabeldieren
9. Wat voor soort wezen is
Nagini?
a. Een uil
b. Een slang
c. Een pad
10. Tegen welk element maakt
de toverspreuk Nonpluvius!
Een voorwerp bestand?
a. Vuur
b. Wind
c. Water

6. Wat voor soort wezen is
Pluisje?
a. Een draak
b. Een driekoppige hond
c. Een spin
Antwoorden:
1.b, 2.a, 3.c, 4.c, 5.b, 6.b, 7.b, 8.a, 9.b, 10.c
Nacht vol Bezweringen
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Voor beginnende Harry Potter-fans

Naam afdeling
Ken 10 afdelingspunten toe voor elk juist antwoord.

Vraag 1

Vraag 6

A B C

A B C

Vraag 2

Vraag 7

A B C

A B C

Vraag 3

Vraag 8

A B C

A B C

Vraag 4

Vraag 9

A B C

A B C

Vraag 5

Vraag 10

A B C

A B C

Totaalscore
Nacht vol Bezweringen
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Persbericht
datum.............................................................
Wij organiseren de Harry Potter Boekennacht
in ....................................................................
4 februari 2016
Op 4 februari 2016 wordt wereldwijd de tweede jaarlijkse Harry Potter Boekennacht gehouden en hier in (naam van school, bibliotheek, boekhandel of
buurthuis invoegen] bereiden we ons voor op een betoverende Nacht vol Bezweringen. Het evenement begint om (begintijd invoegen].
Op de Harry Potter Boekennacht: Nacht vol Bezweringen delen we de magie van de prachtige en onvergetelijke verhalen van J.K. Rowling en laten we de
volgende generatie lezers kennismaken met de wonderlijke wereld van Harry
Potter. Hier in (locatie invoegen] worden jonge tovenaars, heksen en dreuzels
onthaald op een avond vol spelletjes, activiteiten, voorlezingen en quizzen. Eerst
bepaalt de sorteerhoed wie bij welke afdeling hoort. Gedurende de avond kan
elke afdeling punten verdienen. We gaan onze eigen toverspreuken maken,
lezen voor uit onze favoriete Harry Potter-boeken en natuurlijk is er de Grote
Harry Potter Quiz! De evenementruimte wordt helemaal in stijl versierd en we
hebben onze eigen toverdrankhoek. Verder serveren we hapjes die geïnspireerd
zijn op een paar van de smakelijke tovenaarshapjes uit de boeken. (Naar eigen
inzicht aanpassen – hier kun je specifieke details van je evenement noemen.]
(Jouw naam of de naam van de hoofdonderwijzer, bibliothecaris, enz.] zegt, ‘We
kijken ernaar uit om samen met scholen, bibliotheken, boekhandels en buurthuizen in Nederland, Engeland en de hele wereld de tweede jaarlijkse Harry
Potter Boekennacht te vieren. We zijn groot fan van de Harry Potter-reeks omdat …’ (Aanpassen/vervangen door je eigen interessante citaat!]
Kaartjes voor onze Harry Potter Boekennacht zijn vooraf verkrijgbaar via (informatie invoegen of verwijderen als je evenement privé is en je de media alleen
uitnodigt om te komen om foto’s te maken/interviews af te nemen].
Op harrypotterbooknight.com vind je meer informatie over de Harry Potter
Boekennacht: Nacht vol Bezweringen en kun je afbeeldingen zoals het officiële
logo downloaden.
Voor meer informatie over ons evenement kun je contact opnemen met:
(Jouw naam] van (Naam van je school, bibliotheek, boekhandel of buurthuis]
via (telefoonnummer] of [je e-mailadres].
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Lum
De toverspreuk Lumos in Harry Potter heb ik bedacht om licht
te laten schijnen op donkere plaatsen…
Wereldwijd zitten acht miljoen kinderen in tehuizen of zogenaamde ‘weeshuizen’. De meeste van deze kinderen zijn geen
weeskinderen maar zijn gescheiden van hun gezin vanwege
armoede, invaliditeit, natuurlijke of door mensen veroorzaakte
rampen en omdat ze geen toegang hebben tot diensten die
kwetsbare gezinnen ondersteunen en bij elkaar houden.
J.K. Rowling

Lumos is J.K. Rowlings prijswinnende internationale liefdadigheidsorganisatie die kinderen in moeilijke omstandigheden
ondersteunt door ze onder te brengen bij een veilig en gelukkig
gezin in plaats van een weeshuis.
Wil je tijdens je Harry Potter Boekennacht geld inzamelen om
Lumos te ondersteunen?
Dat kan op veel manieren, hier zijn een paar ideeën:
l

l

l

Zelfgemaakt eten en drinken (bijv. koek en cake) verkopen
tijdens het evenement
Elke bezoeker op het evenement vragen om 1 euro aan Lumos
te doneren
Kinderen schminken tijdens het evenement

Neem voor meer informatie over hoe je Lumos kunt steunen
contact op met Joe en Carol via fundraising@wearelumos.org of ga
naar wearelumos.org/get-involved/fundraise-lumos-uk.
Via Instagram, Facebook en Twitter kun je Lumos volgen
en ons op de hoogte houden van je geldinzamelingsacties.
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