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VAN IN lanceert boekenreeks met eigen soundtrack
Extra motivatie om middelbare scholieren aan te zetten tot lezen
Wommelgem, 8 oktober 2018 – Educatieve Uitgeverij VAN IN voegt Booksounds toe
aan een deel van zijn Boektoppers-pakketten van dit schooljaar. Die pakketten
bevatten een selectie van boeken voor leerlingen uit het secundair onderwijs.
Booksounds is een innovatief concept dat de lezer een soundtrack biedt bij het lezen
van een boek.
Elk schooljaar maakt VAN IN opnieuw een selectie die wordt gebundeld in de Boektopperspakketten. Deze pakketten zijn bestemd voor alle leerlingen in het secundair onderwijs en
kunnen aan een sterk verlaagd tarief via de school worden besteld. Leerlingen in het
secundair onderwijs kunnen die bestellen via hun leerkracht of hun school. Voor het
schooljaar 2018-2019 voegt VAN IN nu Booksounds toe aan twee van die boeken.
Booksounds zijn zorgvuldig samengestelde afspeellijsten die passen bij de sfeer, de emotie of
de thematische, geografische of historische context van romans. Zo krijgt de lezer als het
ware een soundtrack terwijl hij leest. De Booksounds zijn momenteel beschikbaar voor
Schitterende ruïnes van Jess Walter en voor Waarom vuilnismannen meer verdienen dan
bankiers van Rutger Bregman en Jesse Frederik. Bij het eerste boek biedt de soundtrack
Italiaanse muziek, maar allesbehalve wat je hoort bij de pizzeria om de hoek. Voor het
tweede boek werd gekozen voor een historisch overzicht van protestsongs uit verschillende
genres.
De samenwerking tussen VAN IN en Booksounds moet nog meer jongeren op multimediale,
moderne en muzikale wijze tot lezen aanzetten. “Leerlingen liever doen lezen is een van onze
kerntaken”, zegt Winfried Mortelmans, CEO van VAN IN. “Met dit initiatief geven we onze
Boektoppers een belangrijke meerwaarde. We hopen dat dit een extra motivatie is voor de
leerlingen.”
De soundtrack is eenvoudig toegankelijk via een QR-code in het boek. Die leidt de lezer direct
naar de afspeellijst op de website van Booksounds.
Muzikale impressie
Booksounds is het geesteskind van muziekkenner en boekenliefhebber Joachim Stoop. “Vier
jaar geleden bedacht ik hoe geweldig het zou zijn om bij een boek ook aangepaste muziek te
hebben”, zegt hij. “Zo is Booksounds van start gegaan. Ondertussen bestaan er al een
dertigtal afspeellijsten, elk voor een specifiek boek. Ik werk daarvoor met allerlei stijlen:

klassiek, jazz, soul, blues, indie, beats, hiphop, etnisch, enz. Je kan de muziek opzetten
tijdens het lezen, maar dat is niet verplicht. Ideaal is dat deze muzikale impressies iemand zin
doen krijgen om te lezen.”
VAN IN en Stoop kwamen met elkaar in contact via een gezamenlijke kennis. “Daarna is het
snel gegaan”, zegt hij. “De samenwerking was heel fijn en liep vlot. We waren het erover
eens dat de muziek vooral authentiek moest blijven. Jongeren komen bijvoorbeeld via Spotify
al te snel in een muziekbubbel terecht. Via Booksounds ontdekken ze niet alleen een boek,
maar ook muziek.”
Meer info over Boektoppers: www.boektoppers.be
Meer info over Booksounds: joachimstoop.com/booksounds/
De Booksounds voor de Boektoppers zijn hier te bekijken:
joachimstoop.com/booksounds/boektoppers/

Wenst u meer informatie of een interview, gelieve dan contact op te nemen met
Jelle Couder bij Luna: 02 658 02 79 / 0496 83 01 72 / jelle@luna.be

Over VAN IN
VAN IN is de grootste educatieve uitgever in België en maakt deel uit van Sanoma learning,
een onderdeel van de Finse groep Sanoma.
Dankzij de enthousiaste inzet van zo’n 190 medewerkers en nog veel meer auteurs biedt VAN
IN het onderwijs innovatieve en kwaliteitsvolle leermiddelen aan, zowel in Vlaanderen als in
Wallonië. Het gaat onder meer over de digitale leerplatformen Bingel (N) en Wazzou (F) voor
het lager onderwijs, en Diddit (N) en Udiddit (F) voor het secundair onderwijs. Die systemen
maken gepersonaliseerd leren en lesgeven mogelijk. Zo werd VAN IN met Bingel en Diddit in
2015 door Data News verkozen tot het ICT-project van het jaar.
VAN IN werd opgericht in 1833 en heeft vandaag vestigingen in Wommelgem, Gent en MontSaint-Guibert.

