KUNSTENDAG VOOR
KINDEREN!

Zondag 21 november
Een organisatie van
CC De Ververij
& Bibliotheek Ronse

Op zondag 21 november staan de kinderen opnieuw centraal
tijdens Kunstendag voor Kinderen.
CC De Ververij & Bibliotheek Ronse organiseren opnieuw
boeiende en gevarieerde workshops voor kinderen van 0 tot 12 jaar.
Reservatie is verplicht want voor de meeste workshops geldt een max. aantal
deelnemers.
De activiteiten vinden plaats in CC De Ververij en in de Bibliotheek.
Het onthaal is voorzien in CC De Ververij, Wolvestraat 37.

RESERVATIE: https://webshopronse.recreatex.be
055 23 28 01 – info@ccdeververij.be

Film ‘Mina & de Dromenbouwers’
Mina is een jong meisje dat haar kamer deelt met Coco, haar
cavia. Op een nacht schakelt ze in haar slaap over op een
wondere wereld. Vervolgens ontdekt ze dat ze de kracht heeft
om de droomwereld binnen te gaan en de toekomst te
veranderen. Haar leven wordt buitengewoon. Tot de dag waarop
terugkeren naar de echte wereld ingewikkelder blijkt te zijn dan
verwacht...

Tijdstip: 11u-12u30
Inschrijven verplicht - max. 80 deelnemers

Duo kleuterworkshop - Workshop door MOOSS
1)De koffer (Theater)
Hoe zou een leeglopend ballonnetje zich voelen? Hoe beweegt
een stukje krantenpapier in de wind? En hoe praat jouw
teddybeer? Je probeert je te verplaatsen in allerlei verschillende
voorwerpen en gaat op ontdekkingstocht doorheen hun wereld. Laat je fantasie de
vrije loop en creëer je eigen spannende avonturen!

Leeftijd: 4 tot 6 jaar
Tijdstip sessie 1: 14u-15u30
2) Meneer petfles en mevrouw plastiek (Beeldende kunst)
Wie duikt er mee de afvalemmer in, op zoek naar bijzondere voorwerpen? Welk geluid
maakt een petfles, hoe beweegt een tetrapak, wat vertelt het kaasdoosje? Je speelt,
combineert, recycleert … Kortom, je verkent de wonderlijke mogelijkheden van
afvalmaterialen: muziek maken, bewegen, een verhaal bedenken en recyclagekunstwerkjes
creëren.

Leeftijd: 4 tot 6 jaar
Tijdstip sessie 2: 15u45-17u15

‘De koning van de stilte’ - Workshop door Greet Heyse
De koning van de stilte heeft alles om gelukkig te zijn : een mooi kasteel, een gouden bestek
en ontelbare lakeien. Hij is ook vader van een tweeling, Eleonoor en Maximiliaan. En toch is
hij niet gelukkig. Hoe kan dat nu? Eleonoor en Maximiliaan begrijpen dit niet en gaan op
zoek naar wat hun vader gelukkig kan maken.
Kom mee op ontdekking. Via allerhande muziekspelletjes met muziekinstrumenten en
bewegingsmomenten kan je dit verhaal meebeleven.
Wie wil, kan verkleed komen als prins of prinses.
Wie klompjes thuis heeft, mag die meebrengen!

Leeftijd: 4 tot 6 jaar (1 begeleider per kind mag de sessie meevolgen)
Tijdstip sessie 1: 14u-14u40
Tijdstip sessie 2: 15u-15u40
Tijdstip sessie 3: 15u50-16u30
Inschrijven verplicht - max. 10 deelnemers

Dimi Dino - Workshop door Creafant
Ben je al een paleontoloog of weet je nog niet alles? We leren meer over dino's en testen je
kennis, om daarna je eigen dino te ontwerpen met klei.
Ben je al een paleontoloog of weet je nog niet alles? We leren
meer over dino's en testen je kennis, om daarna je eigen dino te
ontwerpen met klei.

Leeftijd: 6 tot 9 jaar
Tijdstip sessie: 14u30-17u
Inschrijven verplicht - max. 12 deelnemers

Dans van A tot Z - Workshop door Bamm
In deze workshop gaan we aan de slag met verschillende letters
uit het boek ‘Van A tot Zet’ van Wally De Doncker. Deze letters
vertellen over hun vorm, klank en plaats. En wist je ook dat letters
gevoelens hebben? We maken kennis met de overmoedige A, de
felle F, de rollende R en de stijve I. Want letters zijn net als
mensen.

Leeftijd: 4 tot 6 jaar
Tijdstip: 14u30 tot 16u30
Inschrijven verplicht: max. 12 deelnemers

Macramé - Workshop door Muzische workshops
Tijdens een Workshop Macramé leren de kinderen deze
klassieke handwerktechniek kennen die intussen weer helemaal
hip is. Macramé is een techniek waarbij je verschillende draden
samen knoopt. Door van draden te wisselen en verschillende
knopen te gebruiken kun je verschillende patronen maken. We
gebruiken verschillende types van materialen: wol, koord, stof en
plastic. Het resultaat is een prachtige decoratie waarmee je jezelf
en/of de ruimte kan versieren.

Leeftijd: 8 tot 12 jaar
Tijdstip sessie: 14u-16u
Inschrijven verplicht - max. 15 deelnemers

Happy monsters: striptekenen - Workshop door Chrischa Van de Voorde
In deze workshop leren kinderen en jongeren verder kijken, naar
emoties tekenen en acteren, naar typetjes opbouwen en ze
situeren met achtergronden, tekstballonnetjes en de juiste
symbolen. Ze leren om een verhaal op te bouwen, in een goede
bladschikking te plaatsen en op de juiste manier in beeld te
brengen.
Of je nu een striptekenaar in spé bent of het zomaar even voor het
plezier wilt doen, je bent welkom in de workshop om je tekentalenten los te laten. Alles kan,
want we maken een stripverhaal!

Leeftijd: 7 tot 10 jaar
Tijdstip: 14u30 tot 16u30
Inschrijven verplicht: max. 20 deelnemers

Mini juwelier - Workshop door Creafant
Maak zelf je juweeltjes

Leeftijd: 6 tot 9 jaar
Tijdstip sessie: 14u30-17u
Inschrijven verplicht - max. 12 deelnemers

Liedjesschrijven - Workshop door An-Sofie Noppe
Heb jij ook zoveel leuke woorden in jouw hoofd? Of fluit je vaak een aardig melodietje? Dan
is het tijd om jouw muziek tot leven te wekken.
Tijdens deze workshop maken we eigen teksten en gaan we onmiddellijk ook aan de slag met
muziek. Die we zelf maken, uiteraard. Samen met An-Sofie Noppe halen we de singersongwriter in jou naar boven!

Leeftijd: 10 tot 12 jaar
Tijdstip: 14u30 tot 16u30
Inschrijven verplicht: max. 15 deelnemers

Workshop Rap - Workshop door Trill
Rythm and ¨Poetry (RAP) is een acroniem dat deze kunstvorm
het best omschrijf.
Leren rappen, moppen tappen, selectie van een beat
Niets is onmogelijk, hopelijk, maken we hier muziek
Niet enkel snel praten en rijmen
maar gedachten verfijnen
Een reis door je brein
en ze aan elkaar lijmen
Fijn om te zien dat iedereen het doet

Leeftijd: 9 tot 12 jaar
Tijdstip sessie: 14u30-16u30
Inschrijven verplicht - max. 20 deelnemers

Start to DJ - Workshop door DJ School & Academy

Ben jij de volgende Dimitri Vegas & Like Mike? Ontdek het
tijdens deze kids DJ-workshop. Onder begeleiding van een
ervaren DJ-leraar leer je het DJ-vak kennen.
Een DJ workshop waarin de kinderen hun eerste stappen zetten
in de DJ wereld. In onze DJ workshop leren we de kids
kennismaken met de laatste nieuwe multimediaspelers.
Een leuke sessie ze zelf aan de slag kunnen met hun favoriete
muziek.

Leeftijd: 10 tot 12 jaar
Tijdstip sessie: 14u-17u
Inschrijven verplicht - max. 12 deelnemers

Workshop ‘Sprookjes schrijven’ - Workshop door Puurlain
Bestaat er iets leukers als sprookjes verzinnen? Om enge, leuke,
goedige, … of avontuurlijke personages te bedenken. Er magische
voorwerpen, subtiele wensen, een vingerknip vol toverkracht
aan toe te voegen. (Voel met je vingertoppen aan deze letters, ze
bevatten toverkracht.) Koningen of draken te temmen, schurken
te verschalken en zwanen, zinnia's en zwammen te laten zingen.
Even laten pruttelen en nog één lepeltje sprookjestaal toevoegen, en zeker niet te vergeten:
dat ene snufje van iets dat alleen jij kunt bedenken...

Leeftijd: 8 tot 14 jaar
Tijdstip sessie: 14u-16u
Inschrijven verplicht - max. 14 deelnemers

Beeldende Workshop - Workshop door het Scheldeoffensief en Kaatje Vermeire
Illustrator Kaatje Vermeire geeft een plastische workshop,
vertrekkend vanuit de fascinatie voor de gebruiken & levensstijl
van dit bijzondere volkje!
Via grafisch experiment (& naar eigen wilde ideeën en
fantasieën) zullen de WaRaMis terug tot leven worden gewekt
op papier.
Goesting om die gekke, kleurrijke WaRaMis mee vorm te geven?

Leeftijd: vanaf 9 jaar
Tijdstip sessie: 14u-17u
Inschrijven verplicht - max. 10 deelnemers

Kleuterdans - Moves & Fun
Leeftijd: 3 tot 6 jaar
Tijdstip sessie 1: 15u-15u45
Tijdstip sessie 2: 16u-16u45
Inschrijven verplicht - max. 20 deelnemers

ALLE WORKSHOPS VOLZET? GEEN PROBLEEM!
ER ZIJN OOK WORKSHOPS MET VRIJE INLOOP

’Circus’ - Workshop door De Vliegende mier
Opencircusaanbod met diabolo’s, rolla bolla’s, Chinese bordjes,
flowersticks, mand met sjaaltjes, mand met jongleerballetjes,
jongleerkegeltjes, evenwichtsbal, ton, eenwielers,…

Doorlopend deelname mogelijk: 14u30-17u30

‘Mandala maken’ en ‘glittertattoos’ - 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!
Glittertattoo….

Leeftijd: vanaf 3 jaar
Doorlopend deelname mogelijk: 14u30-17u30

Doorlopend Handletteren door Veerle Taelman
Vind je die handgeschreven kaarten en quote ook zo leuk en wil
je ook leren handletteren? Begin dan hier met handletteren en
leer ook van die sierlijke, grappige, kunstige letters maken!

Doorlopend deelname mogelijk: 14u30 tot 17u

‘Wolfpack’ - Restvorm
Een hoorspel én een interactieve speelplek voor kinderen.
Het verhaal van Romulus en Remus is uitgangspunt voor een
nieuwe kijk op de wereld.

drinkpakjes.

Een metershoge wolf gebouwd van afvalmateriaal biedt een
veilige ruimte voor kleine kinderen om te spelen. De
kinderen spelen met blokken die gemaakt zijn van

Deze blokken hechten aan elkaar met klittenband. Zo bouwen de kinderen hun eigen
stad, een eigen nieuwe wereld met dit recycle–materiaal.
De ouders zitten op veilige afstand rondom op de omgekeerde kratten.
De kratten waar eerst de blokken inzaten. Nu zit er in elke krat een audio installatie
waaruit een hoorspel klinkt, gebaseerd op het verhaal van Romulus en Remus. De ouders zien
hun eigen kinderen spelen en bouwen terwijl ze het verhaal horen over de stichters van Rome
die werden gevoed door een moederwolf.

Leeftijd: alle leeftijden
Doorlopend deelname mogelijk: 14u-18u

‘Armbandjes maken’ - Oscar Crew
Met behulp van een satéprikker stoppen we propjes crêpepapier
in een buisje. In een mum van tijd hebben we een kleurrijke
armband of ga aan de slag met het macramé- touw...

Leeftijd: vanaf 4 jaar
Doorlopend deelname mogelijk: 14u-18u

‘Gekke kapsels’ - Oscar Crew
De gekke kapsters van dienst nemen je coupe onder de loep. Je
haar wordt niet geknipt, maar zeker en vast super geflipt!
Elastiekjes, haarlak, spray en gel, zo leggen we je kapsel in een
zot model.

Leeftijd: vanaf 4 jaar
Doorlopend deelname mogelijk: 14u-18u

Praktische info
Alle inschrijvingen gebeuren via de Webshop:
https://webshopronse.recreatex.be
055 23 28 01 - info@ccdeververij.be
Wolvestraat 37/002, 9600 RONSE
De organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
Er is geen opvang voorzien voor en na de workshops waarvoor de kinderen zijn
ingeschreven!
Elke (groot)ouder blijft verantwoordelijk voor zijn / haar (klein)kind(eren).

Tijdens Kunstendag voor Kinderen worden
foto’s genomen van de activiteiten en de
deelnemende kinderen. Het is mogelijk dat we deze
mooie beelden nadien gebruiken voor diverse
publicaties. Indien je hier bezwaar tegen hebt, gelieve de
organisatie of de fotograaf aan te spreken, zodat we hier
in de mate van het mogelijke rekening mee kunnen
houden. Meer info: info@ccdeververij.be

Eten & drinken
De bar is doorlopend open vanaf 12u30.

Pizza Foodtruck Team vanaf 11u30 - Poffertjes vanaf 14u!
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