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Welkom op het grootste en gezelligste kunstenfestival voor mensen met en zonder beperking 
van Vlaanderen! Door de corona-maatregelen werd het festival in maart 2020 afgelast. Maar nu 
zijn we weer van de partij in het Cultuurcentrum van Mechelen. Kom jij ook proeven van een 
heleboel creatieve en artistieke activiteiten? 

In deze brochure vind je tekst en uitleg bij de workshops. Deze zijn onderverdeeld in 
DOE-EN KIJKWORKSHOPS en DOORLOPERS. In de doeworkshops ga je zelf creatief aan 
de slag, 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 een vrij moment hebt.
Op onze website kan je bij alle activiteiten meer info en beeldmateriaal vinden.
 
In de grote zaal van het Cultuurcentrum kan je eten en drinken. Tijdens de middagpauze kan je 
hier komen feesten met de andere festivalgangers.

De nijlpaarden en kikkers van de winkelwandeltentoonstelling “Hippo zoekt Opkikkertje” zijn al 
lang weer naar huis. Toch zullen zij op een verrassende manier op dit kunstenfestival aanwezig zijn!

Omdat we ook graag de schoolgaande jeugd welkom heten, hebben we een AANBOD VOOR 
SCHOLEN uitgewerkt. (voor zowel gewoon als buitengewoon onderwijs, zie. p. 5 voor meer info). 
Scholen kunnen uit alle workshops kiezen, maar verdelen zich bij voorkeur in kleine groepjes over 
verschillende sessies.

Voor de organisatie van deze festivaldagen werken we samen met de stad Mechelen, 
Het Kunstuur en studenten ergotherapie van de AP-hogeschool Antwerpen. Inschrijven kan tot 
twee weken voor aanvang van het festival. Wees er echter snel bij, dan maak je de 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 in tof gezelschap kwijt wil.

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  gezellig feesten in de grote zaal 
l  tentoonstelling “Hippo zoekt Opkikkertje”

Bijzonder aanbod voor scholen: €8
Inbegrepen:
l  1 doe- of kijkworkshop
l  doorlopers à volonté
l  gezellig feesten in de grote zaal 
l  tentoonstelling “Hippo zoekt Opkikkertje”

CORONA-MAATREGELEN KUNSTPROEVEN

Helaas is de corona-pandemie op dit moment nog geen voltooid 
verleden tijd. Sjarabang wil iedereen een veilige deelname aan het 
festival garanderen. We volgen de voorschriften vanuit de overheid 
voor de organisatie van een coronaproof evenement nauw op. 
Hou er alvast rekening mee dat we aan alle aanwezigen vragen om 
een bewijs van vaccinatie óf negatieve PCR-test op zak te hebben. 
Op die manier zorgen we samen voor een zorgeloze driedaagse! 



HOE INSCHRIJVEN?
Je vindt hierbij ingesloten 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 aanbod of dat voor scholen.

Nieuw dit jaar is het digitaal inschrijvingsformulier. Dit vind je terug op onze website 
www.sjarabangvzw.be.

Vul het formulier zo volledig mogelijk in. We maken individuele polsbandjes per deelnemer/
begeleider met daarop voorziening/school, naam en keuzes van workshops. Deze kunnen van pas 
komen bij verloren lopen én zijn doorslaggevend bij discussies (bvb. wanneer er teveel deelnemers 
in een lokaal zijn). Voor de lokalenverdeling is het van cruciaal belang dat we zoveel mogelijk 
informatie hebben over de mobiliteit van de deelnemers. Enkele lokalen zijn immers enkel 
bereikbaar via trappen.

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

Kies je voor het aanbod voor scholen? Vul het formulier zo volledig mogelijk in en kies per dag 
EEN workshop. Let op! Probeer maximum 5 à 6 leerlingen per sessie in te schrijven. 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 als voordeel dat de 
dag alleen maar rijker wordt aan nieuwe ervaringen én nieuwe ontmoetingen. 

Leraars en begeleiders hoeven niet te betalen indien ze niet actief deelnemen aan de workshops 
(en dus bvb. geen creatief materiaal verbruiken, geen instrument gebruiken, …). 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 op het festival.

Je mag de informatie uiteraard ook doorsturen via mail. Houd er rekening mee dat we per 
deelnemer zeker volgende gegevens nodig hebben om de inschrijving te kunnen voltooien.
l  dag van deelname
l  aanbod algemeen/scholen
l  deelnemer/begeleider
l  voorziening
l  naam
l  aard beperking 
l  2 workshops
l  1 (of meerdere) reservekeuze(s)
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ETEN EN DRINKEN?
Broodjes kan je bestellen voor €3. Kruis je keuze (kaas/hesp/krabsla/americain - enkel wit brood) 
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 eigen lunch-
pakket 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 het postkantoor (iets voorbij het Cultuurcentrum, richting de Grote Markt), 
maar die kunnen snel volzet 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. 

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 steeds rekening mee te houden dat deelnemers die 
samen inschrijven ook in eenzelfde groep terecht komen. Geef op het inschrijvingsformulier ook 
meteen minstens één 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 na betaling. Begin van de maand 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 twee weken voor aanvang van Kunstproeven. Laattijdige beslissers kunnen op 
de dag zelf nog een inkombandje kopen in het Cultuurcentrum. Houd er dan wel rekening mee 
dat je enkel nog kan deelnemen aan de workshops die niet volzet zijn.



TENTOONSTELLING
“Hippo zoekt opkikkertje”

Zoals elk jaar ging de winkelwandeltenstoonstelling door in maart. De hippo’s en kikkers stonden 
mooi te blinken in de Mechelse vitrines. Meer dan 100 kunstenaars met en zonder beperking 
gingen in groep of alleen aan de slag met blanco polyester dieren. 

Na hun verblijf in de Mechelse binnenstad voelen de opgekikkerde nijlpaarden en kikkers zich 
intussen helemaal thuis bij hun oude (of nieuwe) eigenaars.

Kunstproeven zou Kunstproeven niet zijn zonder een tentoonstelling van deze prachtige beelden. 
De dieren zullen dus op een verrassende manier toch aanwezig zijn.
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1. Houten beeld
Tijdens deze workshop bouwen we samen een groot houten beeld. Je kan kiezen hoe je 
bijdraagt: ofwel schilder je een stuk hout in een mooie kleur ofwel timmer je mee aan ons 
kunstwerk. Vergeet aan het einde van de dag de sculptuur, waar jij hebt aan meegewerkt, niet te 
bewonderen. Nadien zal deze tentoongesteld worden in het Mechelse Vrijbroekpark. Heb je thuis 
een stuk hout dat je graag in het kunstwerk wil nagelen? Breng maar mee!

2. Aboriginalkunst in een button
De aboriginals maken kunst met de zgn. dottechniek: kleurrijke stipjes waarmee ze allerhande 
figuren, taferelen en symbolen samenstellen. Kies een aboriginalsymbool dat jou aanspreekt 
en ga ermee aan de slag op een button. We werken niet met verf, maar met stiften!

3. Fotohoek en grime
Día de los Muertos betekent letterlijk “dag van de doden”. Het klinkt luguber, maar elk jaar 
herdenken de Mexicanen op feestelijke en kleurrijke wijze  hun overleden familieleden en 
vrienden. Onze grime-experts zorgen dat jullie in het thema passen en nadien wordt er een 
mooie foto gemaakt als herinnering.

4. GRAFFITI
Zin om te ervaren hoe graffiti spuiten voelt? Of had je de smaak na het vorige festivalbezoek 
helemaal te pakken en zit je al lang te wachten om nog eens met een spuitbus te kunnen werken? 
Op een XL-paneel maken we samen één reuzegroot werk. Wij zorgen voor inspiratie in de vorm 
van een verhaal. Met enkele sjablonen erbij komt het helemaal goed.

5. Schilderen op nummer
Wat is toch de bedoeling van dat groot schildersdoek vol lijntjes en nummers? De nummers ver-
wijzen naar kleurtjes verf. We nodigen iedereen uit om een vakje te komen inkleuren volgens de 
juiste combinatie. Zo groeit langzamerhand een mooi kunstwerk. Het eindresultaat vind je nadien 
op de Facebookpagina en de website van Sjarabang.

DOORLOPERS

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!
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DOEWORKSHOP 1   DRUKTECHNIEKEN
We ontdekken twee technieken tijdens deze workshop. Eerst maken we een eenvoudige 
monodruk: een plaatje met drukinkt, een blad papier en een potlood. Meer hebben we niet 
nodig voor één unieke druk. Daarna maak je een tekening op een plaatje van piepschuim. 
Je krast je ontwerp in en rolt er inkt over. Met een echte drukpers maken we een print op 
papier!  Van dit kunstwerk kan je meerdere afdrukken maken.

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

DOEWORKSHOP 2  COLLAGE
Een collage is een kunstvorm waarbij je uitgeknipte of -gescheurde afbeeldingen uit tijdschriften 
tot een nieuw geheel samenvoegt.  Afwerken kan met andere technieken, zoals schilderen en 
tekenen. Collages zijn perfect om je fantasie de vrije loop te laten. Een olifant op de rug van een 
vlieg, huizen op de maan: alles is mogelijk!

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

DOEWORKSHOP 3  DIA DE LOS MUERTOS
“Día de los Muer tos” betekent letterlijk “dag van de doden”. Het klinkt luguber, maar de 
gedachte erachter is juist erg mooi. Elk jaar herdenken de Mexicanen op 1 en 2 november 
hun overleden familieleden en vrienden. Dit gebeur t met een groot feest dat de levenden 
samen met de doden vieren. Kleurrijke doodshoofden versierd met bloemmotieven zijn 
typisch voor dit feest! In deze workshop gaan jullie schilderen, eventueel met sjablonen.

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

DOEWORKSHOPS

Voor deze workshops moet ingeschreven worden. Duid je keuzes aan op het inschrijvingsformulier 
(of geef ze door via mail). Alle doeworkshops gaan op elke festivaldag door op de vermelde 
tijdstippen.
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DOEWORKSHOP 4  JUWELENDOOS PIMPEN
Met verf en/of decopatch-techniek maken we van een saaie houten doos een waar juweeltje.  
We geven deze een mooi kleurtje in aquarel om daarna aan de slag te gaan met kleine stukjes papier 
of acrylverf. Het resultaat is een juweeltje van een doos om zelf te houden of om weg te schenken. 

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

DOEWORKSHOP 5  MIXED MEDIA/MONSTERS OP EEN CANVAS 
Elke deelnemer creëert zijn of haar uniek griezelig monster. We werken op een canvas met als 
achtergrond oude kranten, pagina’s uit een oud boek of decopatchpapier. Het monster groeit 
uit een aantal snelle schetsen. We brengen je uiteindelijke monster samen over op het doek en 
schilderen het in met acrylverf. Je zal versteld staan van het resultaat!

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

DOEWORKSHOP 6  SCULPTUUR À LA MIRÓ
Joan Miró is een bekende Spaanse kunstenaar die zich liet inspireren door het surrealisme. 
Hij maakte vrolijke en kleurrijke abstracte werken waar je veel verwijzingen naar hemellichamen 
zoals de sterren, de zon en de maan in kan terugvinden. Met deze symbolen gaan we aan de 
slag. Miró schilderde niet alleen, maar maakte ook beelden. We bouwen een abstract en speels 
3D-werkje in Miró-stijl.

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

DOEWORKSHOP 7  MIXED MEDIA/ STAD OF STRAND
Aan het werk met acrylverf en houten spietjes! Op een schildersdoek brengen we een mooie 
basiskleur aan. Hierop puzzelen we met stukjes hout een stad of een strand (met strandhuisjes). 
We kleven de houtjes op ons schilderij en brengen de gebouwen of strandhuisjes met een fijne 
viltstift tot leven.

AANTAL DEELNEMERS 15 per sessie
WANNEER?   10:30 - 12:00
    13:00 - 14:30
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DOEWORKSHOP 8   WERELD VOL GEUREN
Verdwijn even in een wereld vol geuren en vergeet alles om je heen. Je krijgt een hoofd- en 
handmassage waar je zo ontspannen van wordt dat je er misschien zelfs bij in slaap valt. 
Blijf toch maar wakker om de kneepjes van het masseren te leren zodat je later thuis iemand 
kan verwennen. 

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

DOEWORKSHOP 9  JUWEEL OF SLEUTELHANGER VAN LEER
Wat dacht je van een mooi zelf ontworpen juweel of sleutelhanger? Iets voor jou? Dan is deze 
workshop ideaal. Met kleine stukjes leer, een gaatjestang en allerhande andere materialen maak 
je je eigen accessoire.

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

DOEWORKSHOP 10  DIERTJE PRIKVILTEN
We gaan aan de slag met viltwol én een speciale naald in plaats van met water en zeep. Al 
prikkend vorm je een lijfje en een hoofdje. Je kan uit verschillende eenvoudige diertjes kiezen. 
Een leuke techniek  met een prachtig mini-knuffeltje als resultaat!

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

DOEWORKSHOP 11  PERCUSSIE
Een workshop percussie  kan niet ontbreken in het programma, jullie krijgen er maar niet 
genoeg van. Jill is dus weer van de partij met haar djembé’s, bliksemschaal en een koffer vol 
kleine instrumentjes. Laat jullie meeslepen in een uur vol ritme en muziek. Samen muziek 
maken geeft energie!

AANTAL DEELNEMERS 20 per sessie
WANNEER?   10:00 - 11:00
    11:15 - 12:15     
    13:30 - 14:30
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DOEWORKSHOP 12  CANVASTAS PIMPEN 
Overal op straat en in de winkels zie je mooi bedrukte katoenen tassen. Het is helemaal  tof 
om rond te lopen met een gepersonaliseerd exemplaar aan je arm. Zo’n witte tas biedt tal  van 
mogelijkheden. Een inspirerende tekst? Een tekening? Of allebei? Maak een betoverend kunstwerk 
van je tas. We werken met textielverf en stiften. We voorzien sjablonen voor diegenen die weinig 
inspiratie hebben.

AANTAL DEELNEMERS 12 per sessie
WANNEER?   10:30 - 12:00     
    13:00 - 14:30

DOEWORKSHOP 13  AFRIKAANSE DANS 
Afrikanen ervaren dansen als een deel van hun leven, als een middel om hun gevoelens te uiten. 
Afrikaanse dans is één brok energie. Een prachtkans om je ritmegevoel te ontwikkelen en alle 
stress uit je lichaam te gooien. Hakuna matata!

AANTAL DEELNEMERS 15 per sessie
WANNEER?   11:00 - 12:00     
    12:45 - 13:45
    14:00 - 15:00

    
DOEWORKSHOP 14  BLOEMEN SCHILDEREN MET AQUAREL 
In deze workshop leer je hoe je schildert met aquarel of waterverf, dé techniek bij uitstek voor 
vloeiende kleuren en lijnen. Dat maakt deze verf ideaal om mooie bloemen te schilderen. 
Haal de zomer in huis!

AANTAL DEELNEMERS 12 per sessie
WANNEER?   10:30 - 12:00
    13:00 - 14:30 

DOEWORKSHOP 15  ZACHTE YOGA
Zachte yoga werkt voornamelijk met versterkende en opbouwende houdingen…. Niets forceren, 
geen zware uithoudingsoefeningen, die te veel inspanning vragen, maar juist met veel geduld en 
zachtheid opnieuw voeling krijgen met je lichaam, via ademhaling en ontspanning. Achteraf ervaar 
je een diepe mentale en lichamelijke rust. We bewegen op blote voeten in losse comfortabele 
kledij. Namasté!

AANTAL DEELNEMERS 15 per sessie
WANNEER?   11:00 - 12:00
    13:00 - 14:30
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DOEWORKSHOP 16  SAMEN ZINGEN 
Samen zingen, dat is toch zalig? Het is zelfs wetenschappelijk bewezen dat samen zingen gelukkig 
maakt en ontspant. Kan jij er ook zo van genieten? Dan is dit zeker een workshop voor jou. 
Smeer je stembanden, haal diep adem en laat horen wat je in je mars hebt. We laten samen 
allerlei bekende (pop)liedjes door de gangen van het conservatorium knallen!

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

DOEWORKSHOP 17  LANDSCHAP VAN PASTEL 
Pastelkrijt is het perfecte materiaal voor een sfeervolle tekening! Hiermee gaan we aan de slag  
om een prachtig natuurlandschap te creëren. Een groot vel papier wordt voorzien van een  
schets met ecoline. Hierop werken we verder met pastelkrijt voor meer details. De zachte 
krijtjes  kan je licht of zwaar aanbrengen, uitvegen of combineren. Experimenteren maar!

AANTAL DEELNEMERS 12 per sessie
WANNEER?   10:00 - 12:00
    13:00 - 15:00
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KIJKWORKSHOP 1  BEZOEK HET KUNSTUUR 
Een bezoek aan Het Kunstuur is een unieke beleving en duurt exact één uur. Een selectie van 
bijzondere Belgische kunstwerken lichten één voor één op, terwijl een bekende of minder 
bekende Vlaming een bijhorend verhaal vertelt. De vertellers verschijnen zelfs even op de 
muur om hun band met het kunstwerk of de kunstenaar toe te lichten.

AANTAL DEELNEMERS 6 per sessie
WANNEER?   voormiddag  namiddag

    10.00 - 11.00  13.00 - 14.00
    10.20 - 11.20     13.20 - 14.20
    10.40 - 11.40  13.40 - 14.40
    11.00 - 12.00  14.00 - 15.00

KIJKWORKSHOP 2  THEATER STAP  “HET SPEKTAKEL 
    VAN DE HALVEN & DE HELEN” 
Regisseur Bar t Van Gyseghem ver trekt vanuit de kwetsbare positie van mensen met een 
beperking  in onze huidige samenleving. In het streven naar perfectie is de wereld bereid 
om degenen op  te offeren die niet kunnen volgen. Deze kor te voorstelling toont een 
vreemde wereld, waarin bijna niets perfect is. Een wereld in verval ook, alles lijkt zijn beste 
tijd te hebben gehad. In “Het Spektakel  van de Halven & de Helen” is niks nog zeker. Elk 
personage zoekt zijn weg in een vreemde omgeving: een dokter in het circus, een clown 
in het ziekenhuis,...

AANTAL DEELNEMERS 100 per voorstelling
WANNEER?   11:15 - 12:00
    14.30 - 15.15

KIJKWORKSHOPS
Ook voor deze workshops moet je inschrijven. Duid je sessie(s) aan op het inschrijvingsformulier 
(of geef je keuze door via mail).
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KIJKWORKSHOP 3 STADSWANDELING  
   “MECHELSE EIGENAARDIGE VERHALEN” 
Op de Sint Romboutskathedraal kan je King Kong ontdekken. In het oude Schepenhuis stond in  de
18de eeuw één van de eerste ‘androids’ of automaton. Een robot dus. In huis “den Arend” aan  de 
Mechelse Grote Markt stond ooit, in de 18e eeuw, een gigantische bizonstier met de naam  Mouta 
Soufa of Monte Safa, helemaal overgekomen van de Grote Meren in Amerika. En twee  jaar later 
zelfs een olifant! Deze en veel meer eigenaardige verhalen uit Mechelen worden je op  smakelijke 
wijze verteld door onze gids van Mysterieus Mechelen. 

AANTAL DEELNEMERS 15 per wandeling
WANNEER?   11:00 - 12:30
    13:30 - 15:00

KIJKWORKSHOP 4 KNOTSGEKKE VERHALEN VAN JAN 
Jan Van Dijck is een verteller van de meest gekke, rare, en spannende verhalen. Speciaal voor  deze 
gelegenheid herneemt hij zijn wereldverhalen: “Waarom hebben sommige mannen haar op  hun 
borst?”, “Het grote plasprobleem van Manneke Pis” en “Over de pluimenallergie van de  indiaan”. 
Drie verhalen die op het eerste gezicht niets met elkaar te maken hebben maar die  op het einde 
toch samenkomen. Wie naar deze verhalen komt luisteren, weet nooit wat echt of  verzonnen is. 
Tip: je kan misschien beter NIET je naam vertellen aan Jan want voor je het weet,  speel je mee 
in één van zijn verhalen. Deze workshop is geschikt voor iedereen met minimum  één oor die 
graag lacht. 

AANTAL DEELNEMERS 20 per sessie
WANNEER?   11:00 - 12:00
    13:30 - 14:30



met dank aan

Onze par tners:
Stad Mechelen, Mechelen Meemaken vzw, Het Kunstuur, AP Hogeschool, time 4 society 
en Rotary Mechelen.

De deskundige workshopbegeleiders, gidsen en theatermakers die ervoor zorgen dat het  
bruisende creatieve dagen worden.

Alle geweldige vrijwilligers, studenten en docenten ergotherapie zonder wiens hulp het niet 
mogelijk was om Kunstproeven te realiseren!


