
BB Bookstagram Challenge 2018 
 

Dit is de bookstagramchallenge van 2018! Maak in augustus elke dag een Instagramfoto en 

vergeet ‘m niet te taggen met #BBBookstagram! 

 

1. #currentlyreading – Welk boek ben je nu aan het lezen? 

2. High brightness – Maak zo’n lekker witte, heldere foto. Werkt altijd goed op je feed! 

3. #fantasyfavourite – Wat is je favoriete fantasyboek? 

4. #Pride – Een regenboog, je favo LGBTQ+-boek, leef je uit! 

5. Het laatste boek dat je cadeau hebt gekregen. 

6. Een boek dat je minstens tien keer gelezen hebt. 

7. Buiten lezen. Deze zomer heb je vast een keer je boek buiten gelezen. Picture or it didn’t 

happen! 

8. Books & breakfast – Lekker fotogeniek: je boek en je ontbijt.  

9. Autobuy author – Van deze auteur koop je ALLES. (Ja, ook als het een kookboek is.)  

10. Lievelings van vroeger. Welk boek heb je vroeger stukgelezen? 

11. Gesigneerd! 

12. #contemporaryfavourite 

13. Blue Monday. Wat je op deze foto zet maakt niet uit, als het maar blauw is! 

14. Welk boekpersonage is jouw #Alterego? 

15. I like big books and I cannot lie 

16. Classic! Welke klassieker is jouw favoriet, of heb jij het laatst gelezen? 

17. Read this next. Een aanrader voor je volgers! 

18.  Welke boeken zijn #newin? 

19. Swim and read. Op het strand, aan het zwembad, waar lees en zwem jij? 

20. Wie is jouw One True Pairing, en uit welk boek komen ze? Cross-overs tussen boeken 

mogen ook! 

21. Finished in one day 

22. Mooiste omslag OOIT 

23. Ver van hier – Een plek ver weg waar je je boek las, of een boek dat over verre oorden 

gaat, alles mag! 

24. Gouwe ouwe – Een boek dat gewoon altijd goed is. En blijft. 

25. Body Positivity – Boeken die alle lichaamsvormen vieren, of je anders over jezelf lieten 

denken. 

26. Zet de tissues maar klaar. Jep. Welk boek maakte jou aan het huilen? 

27. Books & Plants. Want zo’n fijne combinatie! 

28. Best Blossom Book. Kies je favoriete boek van ons! (We weten het. Niet te doen.) 

29. Favoriete bookish goodies 

30. Book haul. Welke boeken heb je deze maand gekocht? 

31. Wrap up. De aller-allerlaatste dag van de Bookstagram!  


