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Film ‘Coco ‘ - Disney 

Miguel droomt ervan om een succesvol muzikant te 

worden. Hij wil dolgraag net zo beroemd worden als zijn 

idool Ernesto de la Cruz, maar muziek is verboden in zijn 

familie. Op mysterieuze wijze komt Miguel op de Dag van 

de Doden in het kleurrijke Dodenrijk terecht. Daar 

ontmoet hij Héctor en samen gaan ze op reis om het echte 

verhaal achter Miguels familiegeschiedenis te ontdekken. 

Leeftijd: alle leeftijden  

Tijdstip: 11u00-12u45 

Inschrijven verplicht - max. 120 deelnemers 
 

‘Anders KAn BEst- De wereld rond! ‘ - Workshop door Akabe 

Anders KAn BEst- de wereld rond!  We reizen naar een wereld waar we samen de 

zotste dingen tevoorschijn toveren! Het wordt een namiddag vol plezier, verhalen 

en creatieve kriebels waarbij iedereen zichzelf mag zijn en we samen op een 

bijzonder avontuur gaan. 
 

Leeftijd: 6 tot 14 jaar ( voor alle kinderen met en zonder fysieke of mentale 

beperking) 

Tijdstip: 14u00-16u30 

Inschrijven verplicht – max. 20 deelnemers 

 

 
 

‘Muziekkriebels’ - Workshop door muziekdocente Greet Heyse 

Aan de slag met handen, hart en oren. Aan de hand van opdrachten met instrumenten en 

stem, bewegen en tekenen worden de geheimen van de muziektaal ontrafeld… 
 

Leeftijd: 5 tot 7 jaar 

Tijdstip sessie 1: 14u00-14u45 

Tijdstip sessie 2: 15u00-15u45 

Tijdstip sessie 3: 16u00-16u45 

Inschrijven verplicht – max. 12 deelnemers / sessie ( ouders mogen blijven) 
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‘Ridders en prinsessen’ - Workshop door Creafant 

Heb jij wel al eens gedroomd dat je een echte stoere ridder was of misschien 
een sierlijke prinses? In deze workshop gaan we samen onze eigen tuniek 
maken, we zorgen voor een geldbeugel en een mooie kroon of helm. We 
gaan naar huis met onze eigen outfit en worden de knapste ridder en de 
mooiste prinses. 
Leeftijd: 6 tot 10 jaar  
Duur: 14u00 – 17u00 
Inschrijven verplicht – max. 15 deelnemers  

 

Baby- en peuteryoga - Workshop door Laten groeien  

Baby-yoga is een veilige en ontspannen manier om allerlei 

oefeningen te doen die op verschillende vlakken goed zijn voor 

zowel ouders als baby’s. Elke baby heeft van nature de drang tot 

bewegen, behoefte aan contact en geborgenheid. Het speelse 

karakter van de toegepaste oefeningen draagt hiertoe bij. Het 

oogcontact tussen de baby en de ouder is erg belangrijk en wordt 

doorheen de verschillende houdingen ook gestimuleerd. Een absolute aanrader! 

Leeftijd: 3 - 24 maand  

Tijdstip sessie 1: 14u00-15u00 - voor baby’s van 3 - 12 maand 

Tijdstip sessie 2: 15u00-16u00 - voor peuters van 12 - 18 maand 

Tijdstip sessie 3: 16u00-17u00 - voor peuters van 18 - 24 maand 

Inschrijven verplicht - max. 10 deelnemers / sessie 

 

 ‘Er zit een beer op mijn stoel – Voorstelling door toneelgezelschap Luxemburg 

De kinderen krijgen een groot prentenboek op de schoot, waarin zij de belevenissen van de 
hoofdpersonages kunnen volgen. Die prenten worden het decor van de voorstelling. De 
acteurs lezen voor uit de boeken die zij op schoot hebben, maar spelen tegelijk het verhaal 
met kostuums, attributen en een muziekinstrument. 
 
Leeftijd: 5 tot 7 jaar  
Duur: 15u00 – 15u45 
Inschrijven verplicht – max. 10 deelnemers  
( ouders mogen er bij blijven) 
 

 

 

 

 



 

 

Wij hebben ook 3 workshops met vrije inloop (geen reservatie 

mogelijk) 

 

 ‘Circustechnieken’ - Workshop door Circuszopaz 

Tijdens de open piste circustechnieken kun je alle circusdisciplines eens 
uitproberen. Je kunt er leren koorddansen, lopen op een bal of ton, leren 
jongleren met ballen en ringen of eens rijden op een éénwieler.  
Leeftijd: vanaf 3 jaar  
Doorlopend deelname mogelijk: 14u00 – 18u00 

 

 

 

 

 

 

‘Maak je eigen crunchie!’ – Workshop door Villa Creademie  

Hét hebbeding uit de eighties is aan een ware revival toe. Het hippe 
haarelastiekje met stof is niet meer weg te denken uit het 
hedendaagse straatbeeld. Superleuk in een staart of knotje, of 
superhip als armbandje! 
Leeftijd: 10  tot 12 jaar 
Doorlopend deelname mogelijk: 14.30u – 18.00u 

 

 

‘Mandala maken’ – Workshop door Toeters en Belle 

Maak zelf een prachtige mandala volgens de regels van de kunst uit Tibet. Mooie 
kleuren, leuke patronen en originele vormen tevoorschijn toveren, vormt zelfs voor de 
kleine kunstenaars geen probleem! 
Leeftijd: vanaf 3 jaar  
Doorlopend deelname mogelijk: 14u30 – 17u30 
 

Grime 

Naar jaarlijkse gewoonte kan iedereen die dit wenst zich ook laten 

grimeren, dit kan gedurende de hele namiddag… 

Leeftijd: 2 tot 12 jaar  

Doorlopend deelname mogelijk: 14.00u – 18.00u 

 

 



‘Pakjes vissen’ 

Elk kindje dat zich aanmeldt aan de inkom krijgt een jeton om een pakje te 
vissen…  
Leeftijd: vanaf 2 jaar  
Doorlopend deelname mogelijk: 14.00u-18.00u 
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‘Ik ben Freya Vlerick’ - Workshop door Mooss 
Freya Vlerick houdt van felle kleuren, contrasten, duidelijke vormen en lijnen. Haar boek ‘Rare 
Snuiters’ staat vol met dieren die je met je vingers kan ‘bekijken’. We gaan op ontdekking in de 
wereld van de zintuigen. We bewegen zacht en hard, spelen met ruwe en fijne geluiden en 
maken onze eigen voelcollages. 
Leeftijd: 4 tot 6 jaar  
Duur: 14u30 – 16u30 

Inschrijven verplicht – max. 12 deelnemers  
 
 

‘Zingen met Bruegel’ - Workshop door SVM/ANZ 

Zingen en spelen met Bruegel! Zit er ook muziek in de schilderijen van Bruegel? 

Zeker! Het Studiecentrum voor Vlaamse Muziek zette samen met het 

Algemeen Nederlands Zangverbond een volksliedjesproject op rond Bruegels 

schilderij ‘De Kinderspelen’. De link is niet ver te zoeken, er zijn op Bruegels 

schilderijen veel muziekinstrumenten te vinden. Ook het speelse, vrolijke maar 

anderzijds maatschappijkritische karakter past bij de sfeer van veel oude 

Vlaamse volksliedjes. ‘Jan mijne man’, ‘Katootje’,’ De vier weverkens’, ze lijken 

zo van het doek af te spatten! Kom je meezingen en spelen?! 

Leeftijd: 7 tot 9 jaar  

Tijdstip sessie 1: 14u30-15u30  

Tijdstip sessie 2: 16u00-17u00  

Inschrijven verplicht – max. 20 deelnemers 

 
 

‘Panamarenko: vliegmachines enzo’ - Workshop door Wilde Raven 

Meneer Panamarenko had een droom. Hij wou vliegen als een vogel, met eigen vleugels of een 

zelf uitgevonden vliegmachine. In deze workshop volgen we onze droom van 

het vliegen. We maken een ontwerptekening met inkt, nadien proberen we 

onze tekening in 3D om te zetten.                                    

Leeftijd: 9 tot 12 jaar  

Duur: 14u30 – 16u30 

Inschrijven verplicht – max. 15 deelnemers  


