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drie	dagen	vol	kunstproeverij!
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Jaja, je zag het goed op de cover van de brochure: dit jaar organiseren we maar liefst drie da-
gen boordevol verfspatten, muziek, dans en andere creatieve dingen in het Mechelse culturele 
hart. Een greep uit het programma voor dit jaar : expressief portret, zityoga, wollen sterretjes 
maken, een themawandeling, …. . Heel wat nieuwigheden dus, maar uiteraard ook enkele oude 
getrouwen.

In dit boekje vind je tekst en uitleg bij al deze workshops, die zijn onderverdeeld in doe- en 
kijkworkshops, alsook doorlopers. In de DOEWORKSHOPS ben je een actieve creatieve deel-
nemer, in de KIJKWORKSHOPS ben je toeschouwer in het publiek. De naam DOORLOPERS 
zegt het zelf: hier kan je doorlopend en vrij aan deelnemen als je tussendoor een vrij momentje 
hebt. Kan je je bij sommige activiteiten niet veel voorstellen? Ga dan eens rondsnuffelen op onze 
website, daar hebben we bij elke workshop een aantal voorbeelden verzameld!

In de grote zaal van het Cultuurcentrum kan je eten en drinken, maar ook fuiven! Je leert de 
leukste danspasjes op onze nonstop Kunstproeven-fuif. 

Bovendien is hier de tentoonstelling “Van een mus een olifant maken” te bekijken, een beeldend 
project waar velen van jullie aan meegewerkt hebben. Alle kunstige olifanten en mussen die 
verspreid waren over de Mechelse etalages verzamelen in het Cultuurcentrum. De makers 
moeten nadien hun eigen werk weer mee naar huis nemen.

Omdat we ook graag de schoolgaande jeugd welkom heten, hebben we opnieuw een AAN-
BOD VOOR SCHOLEN (zowel gewoon als buitengewoon onderwijs, zie p. 4). Scholen kunnen 
uit alle workshops kiezen, maar verdelen zich wel liefst in kleine groepjes over verschillende 
sessies.

Naast de stad Mechelen werken we voor deze dag samen met Pasform vzw, Vormingplus 
Mechelen en de studenten ergotherapie van de AP-hogeschool Antwerpen. Inschrijven kan 
tot en met 1 maart 2018. Wees er echter snel bij, dan heb je het meeste kans op een plekje in 
jouw voorkeursworkshops.
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praktische	info

Kunstproeven is een inclusief kunstenfestival waar je drie dagen lang kan deelnemen aan tal van 
creatieve workshops en waar je kan genieten van muziek, tentoonstellingen en toneel.

VOOR	WIE?
l mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking
l mensen zonder beperking
Kortom, voor iedereen die zijn creatieve kriebels kwijt wil in tof gezelschap!

WANNEER?
Maandag 12 maart, dinsdag 13 maart en donderdag 15 maart 2018
9:30 tot 16:30 

WAAR?
Cultuurcentrum Mechelen, Minderbroedersgang 5, 2800 Mechelen.
Hier vind je het onthaal waar je terecht kan met al je vragen.

TOEGANGSPRIJS?
Algemeen aanbod: €12
Deze toegangsprijs biedt je:
l 2 doe- en/of kijkworkshops naar keuze
l doorlopers à volonté
l live muziek en fuif in de zaal
l tentoonstelling “Van een mus een olifant maken”

Bijzonder aanbod voor scholen: €8
Inbegrepen:
l 1 doe- of kijkworkshop
l doorlopers à volonté
l live muziek en fuif in de zaal
l tentoonstelling “Van een mus een olifant maken”
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HOE	INSCHRIJVEN?
Je vindt hierbij een inschrijvingsformulier waarop je eerst en vooral moet invullen op welke dag je 
wil deelnemen (maandag, dinsdag of donderdag). Duid ook aan of je kiest voor het algemeen aan-
bod of dat voor scholen. Neem voor elke deelnemer en begeleider a.u.b. een nieuw formulier.

Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Wij maken individuele polsbandjes met daarop voorzie-
ning/school, naam en keuzes van workshops die van pas kunnen komen bij verloren lopen en die 
doorslaggevend zijn bij discussies. Voor de lokaalverdeling is het van cruciaal belang dat we zoveel 
mogelijk informatie hebben over de mobiliteit van de deelnemers. Enkele lokalen zijn immers niet 
bereikbaar voor rolstoelen!

Je mag deze informatie natuurlijk ook doorsturen via mail, maar uiteraard graag zo volledig 
mogelijk.

Kies je voor het algemeen aanbod? Vul het formulier zo volledig mogelijk in en kies per dag TWEE 
workshops (één in de voormiddag, één in de namiddag). Vergeet ook niet om voor elke deelnemer 
een reserveworkshop aan te duiden voor het geval één van de eerste keuzes volzet is. 

Kies je voor het aanbod voor scholen? Vul het formulier zo volledig mogelijk in en kies per dag 
EEN workshop. Let op! Je kan slechts 5 à 6 leerlingen per sessie inschrijven, maar je mag wel 
kiezen uit het volledige programma. Op die manier willen we vermijden dat één grote klasgroep 
meteen ook een sessie vult waardoor er geen inclusie meer mogelijk is met andere deelnemers. 
Anderzijds heeft dit het voordeel dat de dag alleen maar rijker wordt aan keuzes én nieuwe 
ontmoetingen! 

Leraars/begeleiders hoeven niet te betalen indien ze niet actief deelnemen aan de workshop. 
Kruis de optie “Ik kom als begeleider en neem niet deel aan de workshops. Ik betaal dus geen 
inkom.” aan. Zo hebben we wel zicht op het aantal aanwezigen.
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Nog	een	woordje	uitleg	bij	de	inschrijvingsprocedure…
Voor de inschrijvingen werken we volgens het principe “wie eerst komt, eerst maalt”. Indien er 
workshopsessies volzet zijn, kan het zijn dat je wel nog je voorkeursworkshop kan volgen, maar 
niet op het gekozen tijdstip. We proberen er wel steeds rekening mee te houden dat deelnemers 
die samen inschrijven ook in eenzelfde groep terecht komen. Geef op het inschrijvingsformulier 
ook meteen een reserveworkshop aan, dat spaart alvast een telefoontje of mail.

Als je inschrijving compleet is, ontvang je een bevestiging en betalingsgegevens. Je inschrijving is pas 
definitief als je betaald hebt. Begin maart sturen we de inkombandjes op naam met vermelding 
van de gekozen workshops. Deze bandjes zijn op de dag zelf het bewijs van inschrijving en kunnen 
gecontroleerd worden bij de workshops.

Inschrijven kan tot en met 1 maart 2018. Laattijdige beslissers kunnen op de dag zelf nog een 
inkombandje kopen in het Cultuurcentrum. Hou er dan wel rekening mee dat je enkel nog kan 
deelnemen aan de workshops die niet volzet zijn.
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ETEN	EN	DRINKEN?
Broodjes kan je bestellen voor €3. Kruis je keuze aan op het inschrijvingsformulier. We bezorgen je 
vooraf een bonnetje waarmee je je broodje kan afhalen. Je kan natuurlijk ook zelf een lunchpakket 
meebrengen. 

Drankjes zijn te verkrijgen in de cafetaria van het Cultuurcentrum. Hier kan je ook je lunchpakket 
nuttigen.

VERVOER	EN	PARKING
Parkeren is niet evident in de buurt van het Cultuurcentrum. Er worden een aantal parkeer-
plaatsen voorbehouden om deelnemers rustig af te zetten. Helaas kunnen de wagens hier niet 
blijven staan. Wel zijn er een klein aantal PARKEERPLAATSEN VOOR MINDERVALIDEN aan het 
Cultuurcentrum en de Post (iets voorbij het Cultuurcentrum, richting de Grote Markt), maar die 
zullen snel bezet zijn.

We raden dus aan om de deelnemers af te zetten en wagens/busjes te parkeren op één van 
volgende voordelige parkings:

  - Douaneplein: deze parking is gratis. Ca. 1 km van het centrum of 10 minuten wandelen.
  - Zandpoortvest 1: beperkt tarief. Ca. 450m van het centrum of 5 minuten wandelen.
  - Zandpoortvest 2: beperkt tarief. Ca. 750m van het centrum of 8 minuten wandelen.
  - Rode Kruisplein: beperkt tarief. Ca. 1.2km van het centrum of 12 minuten wandelen.

Deze parkings worden aangegeven via het parkeergeleidesysteem. 
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We kunnen het intussen al een traditie noemen, de winkelwandeltentoonstelling in aanloop 
naar Kunstproeven. Meer dan 100 blanco polyester olifanten en mussen werden door jullie om-
getoverd tot bonte kunstwerken die in januari en februari 2018 te bekijken zijn in de Mechelse 
etalages. Begin maart worden alle beelden opgesnord en verzamelen ze in het Cultuurcentrum. 
Hier kan je alle resultaten samen bekijken tijdens Kunstproeven. Heb je meegewerkt? Dan moet 
je je beeld(en) ten laatste op donderdag 15 maart ook weer mee naar huis nemen.

Kom je voor Kunstproeven al eens kijken naar de winkelwandeltentoonstelling
in Mechelen? Vraag dan je winkelwandelbrochure aan via
info@sjarabangvzw.be om alle deelnemende
handelaars op te sporen!

TENTOONSTELLING

		“VAN	EEN	MUS	EEN			

		 OLIFANT	MAKEN”
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“thÉ	dansant”	en	muziekoptreden	
Op een festival moet er gedanst worden. Gans de dag is er mogelijkheid om de benen uit te slaan 
in de grote zaal. De leerlingen van AP zullen dit feest mee begeleiden. Naast de fuif is er tijdens 
de middag een live muziekoptreden! Wie het zal zijn, kunnen we jammer genoeg nog niet bekend 
maken, maar we houden jullie op de hoogte. Trek dus je dansschoenen aan als je naar het festival 
komt!

FOTOHOEK	EN	GRIME
Duik in onze verkleedkoffer, laat je gezicht grimeren en wordt zo nog een fantastischer wezen 
dan je nu al bent. Voor de liefhebbers kan je ook een nepwonde laten maken. Poseer voor onze 
fotograaf van dienst en laat je festivalgezicht vastleggen op de gevoelige plaat. Nadien zetten we 
de foto’s op onze facebookpagina.

BUTTONS	MAKEN
Ga even zitten en maak een klein aandenken aan Kunstproeven 2018. Je kan kiezen voor een 
geheel eigen ontwerp, maar ook voor één van onze illustraties. Kies maar uit en pronk ermee op 
je jas of tas.

POMPONDIERTJES
Een rond kartonnetje, daarrond wol wikkelen, openknippen en een draadje in het midden. Zo 
maken we een pompon. Voeg nog een gezichtje toe en je hebt een diertje!

HAPPENDE	KNIJPERS	
Met een wasknijper, een tekening en wat lijm maken we happende dieren of kleine verrassingen. 
Een grote vis of een krokodil die een klein visje opeet? Of zie je liever een kuiken in een ei? Denk 
maar aan alle verrassingen die je ín sommige voorwerpen kan vinden. Laat die fantasie de vrije 
loop!

WOLLEN	STER
Een versiering om op te hangen in huis of buiten? We weven verschillende kleurtjes wol zodat er 
een grote ster of spinnenweb ontstaat. Nieuwsgierig hoe dit in zijn werk gaat? Langskomen!

ALLE	VOGELS	OP	EEN	STOKJE
De lente komt eraan en dan zien we weer heel wat vogels op telefoondraden en in de bomen 
zitten. Hier maken we een eigen verzameling vogels op lijnen. Creëer je eigen vogel met kleurpot-
lood, viltstift en andere materialen en laat de vogelfamilie groeien. De foto van het eindresultaat 
wordt getoond op onze Facebookpagina. 

Voor deze activiteiten hoef je niet in te schrijven. Hier kan je gewoon binnen en buiten wandelen 
als je tijd en zin hebt. Ze gaan door tussen 9:30 en 15:00. Deze doorlopers zijn te vinden in de 
grote zaal en de gangen van het conservatorium en de academie, je kan ze niet missen! We zorgen 
ervoor dat je je geen moment hoeft te vervelen!

DOORLOPERS
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DOEWORKSHOP 1  ZINGEN
Singing ja ja joepie joepie jee! Hilde Frateur komt voor Sjarabang aan wal na een maandenlange 
reis en brengt een koffer vol muziek en liederen mee van overal. Ook haar accordeon en ukelele 
en leuke instrumentjes om mee te spelen, kunnen natuurlijk niet ontbreken!
Ja, we dansen ook en zingen van Den Belgica en De Kleine Boot, ’t wordt altijd feest als jullie mee 
komen zingen bij Sjarabang!

AANTAL DEELNEMERS 20 per sessie
WANNEER?   10:30 – 11:30
     13:00 – 14:00

DOEWORKSHOP 2  BEESTIG BREIEN  
Uniek, een beetje wild maar ook lekker zacht. Eén ding staat vast: je kan er mee knuffelen maar 
het zijn geen watjes, die monsterknuffels. Klinkt dit goed? Haal dan die breinaalden maar boven. 
We breien met dik garen een lap, naaien het in elkaar tot een lijfje en werken de monsterknuffel 
af met alles wat we kunnen vinden: vilt, veren, linten, sokken, dennenappels enz…. Recht of scheef, 
blauw of oranje, alles kan en alles mag. Brei-expert zijn is niet nodig, maar een beetje basiskennis 
is wel handig. Voor wie absoluut niet kan breien maar toch een eigen knuffel wil samenstellen, ligt 
er een lijfje klaar. 

AANTAL DEELNEMERS 10 per sessie
WANNEER?   10:30 – 12:30
                                              13:30 – 15:30

DOEWORKSHOP 3  HEDENDAAGSE DANS
In dans gebruiken we een taal zonder woorden. Door de oefeningen in deze workshop 
leren we de taal van het dansen kennen. We leren hoe we met bewegingen iets aan elkaar 
kunnen ver tellen zonder met woorden iets te zeggen. Heb je zin om te leren hoe je jezelf 
kan uitdrukken met bewegingen en mee te doen met deze boeiende workshop, schrijf je 
dan snel in. 
AANTAL DEELNEMERS  20 per sessie
WANNEER?   10:30 – 12:00
    13:00 – 14:30

DOEWORKSHOPS

Voor deze workshops moet ingeschreven worden. Duid je keuzes aan op het inschrijvings-
formulier. Alle doeworkshops gaan zowel op maandag, dinsdag als op donderdag door op de 
vermelde tijdstippen.
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DOEWORKSHOP 4  AROMATHERAPIE EN HANDMASSAGE
Verdwijn even in een wereld vol geuren en vergeet alles om je heen. De juiste geur kan erg 
rustgevend werken. Een handmassage zal dit heerlijke gevoel alleen maar versterken. Naast 
ontspannend is deze workshop ook leerzaam: je leert ook enkele kneepjes van het masseren 
zodat je thuis iemand anders in de watten kan leggen.

AANTAL DEELNEMERS 8 per sessie
WANNEER?   10:00 – 11:00
    11:15 – 12:15
    13:30 – 14:30

DOEWORKSHOP 5   JUWELEN MAKEN MET VILTKRALEN
Water, zeep, de warmte van je handen en een wolkje wol. Dit heb je nodig om viltkralen te maken. 
Van deze kralen maken we een mooi juweel, voor elke dag, een speciale gelegenheid of als een 
cadeautje. Je kan kiezen voor een halsketting, oorbellen, een armband of broche.

AANTAL DEELNEMERS 10 per sessie
WANNEER?   10:30 – 12:30
    13:00 – 15:00

DOEWORKSHOP 6  EEN UILTJE VILTEN
Met heerlijke schapenwol maken we eerst de vorm van een uiltje. Daarna versieren we het uiltje 
met mooi gekleurde wol. Als afsluiter geven we de uil zijn wijze ogen. Dit doen we niet met water 
en zeep, maar met een speciale naald. Al prikkend komt het uiltje tot leven!

AANTAL DEELNEMERS 12 per sessie
WANNEER?   10:00 – 12:00
    13:00 – 15:00



DOEWORKSHOP 7  PERCUSSIE
Djembé’s, een trompet, een bliksemschaal en nog heel wat kleine instrumentjes: materiaal genoeg 
om ritmisch kabaal te maken. Zet jij mee het conservatorium op stelten met bonkende Afrikaanse 
ritmes? Schrijf je dan in voor een sessie percussie! 

AANTAL DEELNEMERS 30 per sessie
WANNEER?   10:00 – 11:00
                                                      11:15 – 12:15
    13:30 – 14:30

DOEWORKSHOP 8  KLANKREIS
Klankreizen zijn klanksessies waarbij je op een matje op de grond ligt en je laat meevoeren in een 
wereld van klank waar je helemaal gelukkig van kan worden. Je gedachten komen tot stilstand en 
je komt tot rust. Het is puur genieten en thuiskomen in jezelf. Er wordt gespeeld op klankschalen, 
didgeridoo, gongen, fluiten, stem enz…

AANTAL DEELNEMERS 20 per sessie
WANNEER?   10:30 – 11:30
    13:30 – 14:30

DOEWORKSHOP 9  JUWELEN MAKEN MET PAPIER- EN
    HOUTKRALEN
Aan de hand van kleurrijk ribbelkarton rollen we zelf bijzondere papierkralen. Dit is een gemak-
kelijkere techniek van papierkralen maken dan met gewoon gekleurd papier. We combineren met 
houten kralen om een mooi juweel te maken, je kan kiezen uit een ketting of armband.

AANTAL DEELNEMERS 10 per sessie
WANNEER?   10:30 – 12:30
                                               13:00 – 15:00
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DOEWORKSHOP 10  CANVAS TAS ILLUSTREREN
Overal op straat en in de winkels zie je mooi bedrukte katoenen tassen. Het is helemaal tof als 
je een eigen persoonlijk exemplaar aan je arm hebt hangen. Zo’n witte tas biedt tal van mogelijk-
heden. Een geschreven tekst? Een tekening? Of alletwee? Maak een betoverend, minimalistisch of 
geschreven kunstwerk op je tas. We beginnen met een ontwerp op papier en experimenteren 
met textielverf op een proeflapje.

AANTAL DEELNEMERS 15 per sessie
WANNEER?   10:30 – 12:00
    13:30 – 15:00

DOEWORKSHOP 11  SCHILDEREN NAAR ROMERO BRITTO
Romero Britto is een Braziliaanse kunstenaar die vrolijke en kleurrijke schilderijen maakt. 
Zijn werken bestaan uit vlakken omlijst door zwar te lijnen die hij vult met felle kleuren en 
patroontjes. We laten ons inspireren door zijn werk en gaan schilderen met acryl op een 
canvasdoek en afwerken met acrylstiften… 
Deze workshop wordt georganiseerd in samenwerking met Pasform vzw.

AANTAL DEELNEMERS 15 per sessie
WANNEER?   10:30 – 12:30
    13:00 – 15:00

DOEWORKSHOP 12  MURGA-DANS
Een murga is een Latijns-Amerikaanse straat- of podiumfanfare die gebruik maakt  van vier ele-
menten: muziek, dans, gesproken of gezongen woord en kostuums. Binnen een murga kan en 
mag alles. Alle stijlen zijn toegelaten en iedereen mag meedoen. Dat belooft dus een feestelijk 
totaalspektakel te worden!

AANTAL DEELNEMERS 12 per sessie
WANNEER?   10:30 – 12:00
    13:00 – 14:30
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DOEWORKSHOP 13  KOEKJES MAKEN ZONDER OVEN
Koekjes maken, mmmm, lekker en leuk! Maar bakken zonder oven… Kan dat wel?  Ja hoor! We 
toveren snelle en makkelijke  ‘no bake’ creaties uit onze hoed. Al benieuwd? We kunnen alvast ver-
klappen: de koekjes zijn superlekker! Breng zeker een schort en restpotjes mee. Maar misschien 
blijven die potjes wel leeg, want deze zoete lekkernijen zijn wel heel moeilijk te weerstaan!
Deze workshop wordt georganiseerd in samenwerking met Vormingplus Mechelen.

AANTAL DEELNEMERS 15 per sessie  
WANNEER?   10:00 – 12:00
    13:00 – 15:00

DOEWORKSHOP 14  AQUAREL SCHILDEREN  
In deze workshop leer je hoe je schildert met aquarel of waterverf, de techniek bij uitstek 
voor vloeiende kleuren en lijnen. Schilderen met aquarel is niet te vergelijken met dekkende 
verf (zoals acryl), deze workshop leert je de juiste aandachtspunten.
 
AANTAL DEELNEMERS 12 per sessie
WANNEER?   10:00 – 11:30
    13:00 – 14:30

DOEWORKSHOP 15  EXPRESSIEF PORTRET SCHILDEREN
Tijdens deze sessie leggen we je uit hoe je een sprekend portret schildert. Eerst focussen we op 
hoe je ogen, neus en mond tekent. Daarna gaan we experimenteren met expressieve kleuren om 
het portret te schilderen. De meest uiteenlopende kleuren zijn mogelijk. Dat maakt het portret 
veel levendiger dan met een gezicht in huidskleur.

AANTAL DEELNEMERS 12 per sessie
WANNEER?   10:00 – 12:00
    13:00 – 15:00
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DOEWORKSHOP 16  DRUKTECHNIEKEN
We ontdekken twee technieken in deze workshop. Eerst maken we een monotype, waarbij we 
werken met drukinkt op een plaatje, potlood of wattenstokje en papier. Daarna maken we een 
druk met een isomoplaatje. Deze kunnen we verschillende keren afdrukken met telkens een extra 
elementje erbij om een mooie reeks te produceren.

AANTAL DEELNEMERS 12 per sessie
WANNEER?   10:00 – 12:00
    13:00 – 15:00

DOEWORKSHOP 17  ZITYOGA
Wil je graag soepel blijven, maar kan je niet meer lang op een mat zitten en weer rechtstaan? 
Dan is zityoga ideaal voor jou. We wisselen oefeningen op een stoel af met staande yoga-
houdingen. Er worden aangepaste oefeningen gedaan naar ieders kunnen. Op die manier zorgen 
we ervoor dat iedereen zich kan ontspannen maar ook sterker buiten gaat. Vanzelfsprekend zijn 
ook mensen in een rolstoel welkom! 

AANTAL DEELNEMERS 15 per sessie
WANNEER?   11:00 – 12:00
                                          13:00 – 14:00

15
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KIJKWORKSHOP 1 TONEELVOORSTELLING 
   “DIFFERENT COLORS, SAME LIGHT”

“Different colors, same light” is een poëtische, maar woordloze voorstelling, van in elkaar geweven 
verhalen, vol beweging met veel muziek en kleur. Pantalone en Brighella wensen een geschikte 
huwelijkskandidaat voor dochter Colombina. Pierot, rijk maar arrogant, en Archelino, eenvoudig 
maar goedhartig, wagen beiden hun kans. Deze voorstelling wordt gebracht door de Sjarabang-
acteurs.

AANTAL DEELNEMERS +50 deelnemers
WANNEER?   13:30 – 14:30

KIJKWORKSHOP 2 VERHALEN PROEVEN, VOELEN EN BELEVEN
“Samen werkt het beter!” Kom luisteren naar verhalen, mee bewegen en zingen. Ontdek hoe we 
samen sterk en slim kunnen zijn, want de wereld is van iedereen! Rien Van Meensel is een ervaren 
verhalenvertelster en nodigt uit om mee te luisteren en vooral om mee te doen! Wiebelen en 
waggelen mag!  

AANTAL DEELNEMERS 25 per sessie
WANNEER?   10:30 – 11:30
    13:00 – 14:00

KIJKWORKSHOP 3  REIS ROND DE WERELD IN 80 INSTRUMENTEN
Jan Van Dijck vertelt en enkele “speciale” gasten spelen mee zijn voorstelling “ Reis rond de wereld 
in 80 instrumenten”. We nodigen je uit om naar deze spannende, grappige, maar ook serieuze en 
soms zelfs enge voorstelling te komen kijken. Wie dat wil mag ook mee zingen, klappen, fluiten 
en dansen. 

AANTAL DEELNEMERS +50 per sessie
WANNEER?   11:00 – 12:00
    13:00 – 14:00

KIJKWORKSHOPS
Ook voor deze workshops moet je inschrijven. Duidt je sessie(s) aan op het inschrijvingsformulier.
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KIJKWORKSHOP 4 THEMAWANDELING: 
   GRUWELVERHALEN IN MECHELEN
Tijdens deze wandeling neemt Mysterieus Mechelen jullie mee door Mechelen langs plaatsen 
van moord en spookverhalen uit het verleden. Kom meer te weten over spokerijen, sagen en 
legenden en heksen uit het Mechelse. En hoe verliep een Mechels heksenproces? Het simmejagen 
te Mechelen en de Vuilen Bras, het beroep van beul, de galgen, een weerwolf op de heide, een 
zwarte kat... . Niet voor watjes!

AANTAL DEELNEMERS 15 per wandeling
WANNEER?   10:30 – 12:30                                                     
    13:00 – 15:00 



met	dank	aan

Onze par tners:   Vlaamse Overheid, Stad Mechelen, Sociaal Huis, 
AP-hogeschool Antwerpen - opleiding ergotherapie,
Vormingplus Mechelen, Pasform,
Time 4 Society en KVG-groep.

Onze deskundige workshopbegeleiders die ervoor zorgen dat het drie bruisende creatieve 
dagen worden.

Onze geweldige vrijwilligers en de studenten en docenten ergotherapie zonder wiens hulp 
het niet mogelijk was om Kunstproeven te realiseren!
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V.U.: Sjarabang vzw, Hoviusstraat 2, 2800 Mechelen

Sjarabang vzw respecteert uw privacy volgens de wetgeving van 1992. Uw persoonlijke gegevens worden enkel 
gebruikt voor de organisatie van onze eigen activiteiten en om u op de hoogte te houden van onze toekomstige 
activiteiten. U heeft het recht om uw gegevens in te kijken, aan te passen of te laten verwijderen. Neem hiervoor 
contact op met info@sjarabangvzw.be

Door in te schrijven geef ik Sjarabang vzw toelating om fotomateriaal dat tijdens deze activiteit gemaakt wordt te 
gebruiken in haar eigen publicaties. Deze foto’s worden in geen geval verkocht of uitgeleend aan derden.
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