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KUNSTPROEVEN
Welkom op het grootste en gezelligste kunstenfestival voor mensen met en zonder beperking
van Vlaanderen! 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:
aan deze activiteiten kan je gedurende de dag vrij deelnemen als je een vrij moment hebt.
Op onze website kan je bij alle workshops wat meer info en beeldmateriaal vinden.
In de grote zaal van het Cultuurcentrum kan je eten en drinken, tijdens de middagpauze moet
je hier zijn om te feesten met de andere festivalgangers.
De kalfjes en geitjes van de WINKELWANDELTENTOONSTELLING “Vooruit met de geit
voor het kalf verdronken is” staan nog te blinken in de etalages van het Mechelse stadscentrum.
Je kan dus zeker eens de stad ingaan om ze te gaan zoeken. We stellen ze echter ook op foto
tentoon in het CC!
Omdat ook de schoolgaande jeugd van harte welkom is, hebben we een AANBOD VOOR
SCHOLEN (zowel gewoon als buitengewoon onderwijs, zie pg 6 voor meer info). Scholen
kunnen uit alle workshops kiezen, maar verdelen zich bij voorkeur in kleine groepjes over
verschillende sessies.
Naast de Stad Mechelen werken we voor de organisatie van deze dagen ook samen met Het
Kunstuur, Avansa Regio Mechelen en Pasform vzw. Inschrijven kan tot twee weken voor aanvang
van het festival. Wees er echter snel bij, dan heb je de meeste kans op een plekje in jouw
voorkeursworkshops.
Bij de organisatie van Kunstproeven houden we rekening met de op dat moment geldende
corona-maatregelen.
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praktische info
Kunstproeven is een inclusief kunstenfestival waar je drie dagen lang kan deelnemen aan tal van
creatieve workshops. Je kan bovendien ook genieten van muziek, tentoonstellingen en toneel.

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

l

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:
2 doe- en/of kijkworkshops naar keuze
doorlopers à volonté
theatervoorstelling “Het Gewonnen Kind”
gezellig feesten in de grote zaal
tentoonstelling “Vooruit met de geit”
l

l

l
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Bijzonder aanbod voor scholen: €8
Inbegrepen:
1 doe- of kijkworkshop
doorlopers à volonté
theatervoorstelling “Het Gewonnen Kind”
gezellig feesten in de grote zaal
tentoonstelling “Vooruit met de geit”
l

l

l

l
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HOE INSCHRIJVEN?
Surf naar www.sjarabangvzw.be (of scan de QR-code) en vul het online inschrijvingsformulier in..
Je kan hier ook het pdf-bestand vinden als je het toch liever wil afprinten.
Vul het formulier zo volledig mogelijk in. We maken individuele polsbandjes per deelnemer/
begeleider. Deze kunnen van pas komen bij verloren lopen én zijn doorslaggevend bij discussies
(bvb. teveel deelnemers in een lokaal). 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 zonder 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 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! 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 keuzes 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

l

l

l

l

l

l
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dag van deelname
aanbod algemeen/scholen
deelnemer/begeleider
voorziening
naam
aard beperking
2 workshops
1 (of meerdere) reservekeuze(s)
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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
op een ander tijdstip. We proberen er steeds zo goed mogelijk voor te zorgen dat deelnemers
die samen inschrijven ook in eenzelfde groep terecht komen. Geef op het inschrijvingsformulier
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 als je betaald hebt. We sturen de inkombandjes op naam vooraf op. 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.
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 lunchpakket nuttigen. We voorzien een stille eetplek voor de deelnemers die graag rustig eten.
VERVOER EN PARKING
Parkeren is niet evident in de buurt van het Cultuurcentrum. Er worden een aantal parkeerplaatsen 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.

TENTOONSTELLING
“VOORUIT MET DE GEIT VOOR
HET KALF VERDRONKEN IS”

Zoals elk jaar kan je in het voorjaar de winkelwandeltenstoonstelling bekijken in het Mechelse
stadscentrum. Meer dan 100 kunstenaars met en zonder beperking gingen in groep of alleen
aan de slag met blanco kalfjes en geitjes in polyester. Deze zijn te bekijken in evenveel etalages.
Zoals vanouds deden we beroep op de creativiteit van kunstenaars met en zonder beperking.
We gingen een samenwerking aan met voorzieningen voor personen met een beperking, scholen
en sociale organisaties, maar ook individuele kunstenaars deden mee. Mechelen MeeMaken
vzw en de deelnemende handelaars zorgden er mee voor dat dit project tot stand kon komen.
Het resultaat mag gezien worden: vrolijke geiten en kalfjes kleuren de Mechelse straten. Het
kalf is niet verdronken en ook de geit blijft niet koppig staan. Ze doen niet mee aan die spreekwoorden. De geit wil vooruit en het kalf wil de put uit. Ze dartelen vrolijk rond in honderd
etalages en brengen hopelijk een lach op je gezicht!
Van 12 februari tot 24 april 2022 kan je de winkelwandeltentoonstelling bekijken in het stadscentrum.Vergeet ook zeker niet mee te doen aan de zoektocht!
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WEDSTRIJD:
WIN EEN KALF OF GEITJE!

Mechelen MeeMaken vzw sponsort de winkelwandeltentoonstelling “Vooruit met de geit” niet
alleen, maar geeft ook leuke prijzen weg, namelijk een prachtig versierd kalfje én een geitje!
Om kans te maken op één van deze twee beelden moet je meedoen aan een zoektocht langs
de etalages, op maat van klein en groot.
Het deelnameformulier kan je vinden op www.shoppeninmechelen.be of www.sjarabangvzw.
be vanaf 12 februari 2022. Deelnameformulieren kunnen ook afgehaald worden bij Uit in
Mechelen (dienst toerisme, Vleeshouwersstraat 6, openingsuren: www.uitinmechelen.be). De
ingevulde formulieren dien je ten laatste bij de dienst toerisme in op 30 april.
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Veel plezier!

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!

1. Schilderen op nummer
We nodigen elke deelnemer van het festival uit om een vakje te komen inkleuren op ons grote
schilderij. Zo werken jullie mee aan het “FESTIVAL GROEPSWERK”. Het eindresultaat kunnen
jullie na het festival bekijken op onze facebookpagina.
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2. Houten masker
Wij zorgen voor een hele hoop hout, grote en kleinere stukjes. Jullie zoeken hier ogen, oren,
een neus en een mond uit. De verschillende deeltjes vormen samen een masker. Schilder
een aantal onderdelen zodat ze opvallen. Zodra alles klaar is, nagelen we de onderdelen vast!

3. Grime
Laat je gezicht grimeren en word nog een fantastischer wezen dan je nu al bent. Wie word jij?
Een prinses, een vlinder, een superheld? Laat je onder handen nemen door de ervaren grimeurs.
We voorzien ook een plekje waar je een selfie of foto kan nemen.

4. Schilderijtje van inkt
Schilderen hoeft niet steeds op een wit blad te zijn. Bij deze doorloper vul je je papier eerst
volledig met blauwe inkt. Met een ‘tintenkiller’ maak je je tekening zichtbaar, of net onzichtbaar?
Kom jij ook experimenteren?

THEATERVOORSTELLING “HET GEWONNEN KIND”
‘Het gewonnen kind’ is een theatervoorstelling gemaakt en gespeeld door Jan Van Dijck en
Nicolas Verlinden. Jan en Klaas (een vader en zijn zoon) gaan op zoek naar een leuke hobby
die ze samen kunnen uitoefenen. Ze proberen de gekste dingen uit: Verzorgers van vissen
in een revalidatiecentrum of onderwaterwielrennen. Kom zeker meegenieten van hun dolle
avonturen.
					Wanneer: 14.30 u.
					
Voor iedereen vrij toegankelijk als extraatje!

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 1 		
SCHILDEREN NAAR HUNDERTWASSER
Hundertwasser was een Oostenrijkse kunstenaar. Zijn abstracte kunstwerken herken je vooral
aan de uitbundige kleuren, spiralen en vele lijnen. Deze lijnen zijn nooit recht, maar lopen
wel parallel. Naast abstracte schilderijen maakte Hunder twasser figuratieve schilderijen met
als belangrijkste onderwerp gebouwen. Tijdens deze workshop laat je je inspireren door zijn
werk. Bedek je schilderspalet met een waaier van kleuren en ontwerp je eigen spiraal of huis.
Deze workshop wordt gegeven in samenwerking met Pasform vzw.
AANTAL DEELNEMERS
WANNEER?			
				

10 per sessie
10:00 - 12:00
13:00 - 15:00

DOEWORKSHOP 2		
SCHILDEREN NAAR KAREL APPEL
Karel Appel was een Nederlandse kunstenaar. Hij studeerde aan de Rijksacademie van
Amsterdam, maar zette zich al gauw af tegen de kunstopvattingen van de school. Appel begon
te experimenteren met nieuwe vormen en werd o.a. beïnvloed door het kubisme van Pablo
Picasso. Hij creëerde een eigen beeldtaal en liet zich inspireren door kindertekeningen. Hij
schilderde met dikke klodders verf in felle kleuren. We gaan in deze workshop aan de slag met
zijn schilderij “De Vrijheidsschreeuw”.
AANTAL DEELNEMERS
WANNEER?			

10 per sessie
10:30 - 12:00
13:00 - 14:30

DOEWORKSHOP 3		
STERREN EN ZONNEBLOEMEN NAAR
				VAN GOGH
Vincent van Gogh is één van de bekendste schilders uit de Nederlandse kunstgeschiedenis. De
kunstenaar geniet wereldwijd bekendheid met zijn sterrenhemels en zonnebloemen.Vincent had
een zeer herkenbare schilderstijl met karakteristieke strepen van dik aangebrachte verf. Op het
festival maak je je eigen sterrenhemel of zonnebloem.
AANTAL DEELNEMERS
WANNEER?			
				

12 per sessie
10:00 - 12:00
13:00 - 15:00

DOEWORKSHOP 4		
JUWELEN VAN LEER
Tijdens deze workshop gaan we recycleren. Oude leren handtassen worden verknipt en gebruikt
om mooie sieraden te maken. Een super fijne workshop voor diegenen die graag ontwerpen,
naaien, knippen, plooien, snijden en plakken en met een origineel juweel naar huis willen.
AANTAL DEELNEMERS
WANNEER?			
				

8 per sessie
10:00 - 12:00
13:00 - 15:00

DOEWORKSHOP 5		
WOLSCHILDEREN
Een schilderijtje in wol? Echt waar, dat is mogelijk! Neen, we gaan niet breien, haken of borduren.
Ook komt er geen lijm aan te pas! We werken met een viltnaald waarmee we kleine plukjes wol
op een onderdoek prikken. De wol is onze verf, de naald het penseel. Eerst wordt de achtergrond
gevormd, daarna de details.
AANTAL DEELNEMERS
WANNEER?			

12 per sessie
10:00 - 12:00
13:00 - 15:00

DOEWORKSHOP 6		
SLEUTELHANGER VAN FIETSBANDEN
Fietsbanden die lek zijn in de vuilbak gooien? Ben je gek? Ze zijn het perfecte materiaal
voor verschillende creatieve projecten. Je kan ze in stukjes knippen en met vrolijk gekleurde
draad weer aan elkaar naaien tot een unieke sleutelhanger of een juweeltje. Recycleren
maar!
AANTAL DEELNEMERS
10 per sessie
WANNEER?			
10:00 - 12:00
				13:00 - 15:00

DOEWORKSHOP 7		
AQUAREL SCHILDEREN
Aquarel is een schildertechniek waarbij gebruik wordt gemaakt van waterverf. In deze workshop
leer je hoe je schildert met aquarel: de techniek bij uitstek voor vloeiende kleuren en lijnen. De
finishing touch geef je met aquarelpotloden en je gaat naar huis met een prachtig landschap of
bloemenruiker.
AANTAL DEELNEMERS
12 per sessie
WANNEER?			
10:30 - 12:00
				13:00 - 14:30
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DOEWORKSHOP 8 		
HANDMASSAGE EN AROMATHERAPIE
Laat je eens lekker verwennen.Tijdens deze workshop moet je niets anders doen dan je ontspannen.
We geven je een verkwikkende handmassage en indien gewenst krijgen je nagels een mooi kleurtje.
Dit alles gebeurt in een sfeervol lokaal met rustgevende muziek. Puur genieten voor iedereen.
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AANTAL DEELNEMERS
8 per sessie
WANNEER?			
10:00 - 11:00
				11:15 - 12:15
				13:30 - 14:30

DOEWORKSHOP 9		
DRUKTECHNIEKEN
Je maakt kennis met twee druktechnieken: een monodruk en een isomodruk. Hoewel de meeste
druktechnieken bedoeld zijn om een afbeelding of tekst vaker af te drukken, maak je met een
monodruk één unieke print. Daarna maak je een isomodruk, waarvan je wel meerdere exemplaren
kan maken. Een spannende workshop waar je aan het werk gaat met een echte drukpers.
AANTAL DEELNEMERS
12 per sessie
WANNEER?			
10:30 - 12:00
				13:00 - 14:30

DOEWORKSHOP 10		
VISMOBIEL
In de zee en in een aquarium zwemmen de kleurrijkste vissen. Deze vissen gebruiken we als
inspiratie om onze eigen vis te ontwerpen. We gaan aan de slag met verschillende kleuren en
motieven met als resultaat een prachtige vismobiel. Waar ga jij hem ophangen?
AANTAL DEELNEMERS
10 per sessie
WANNEER?			
10:00 - 12:00
				13:00 - 15:00

DOEWORKSHOP 11		
DANSEN/LINDY HOP
In deze workshop swingen en twisten we erop los op jazz-muziek uit de jaren ’20 tot ’50. Al
dansend genieten we van deze opzwepende muziek. Lindy Hop is van oorsprong een Afro
Amerikaanse dansstijl die je goed in groep kan beoefenen. Een vrolijke bedoening waar je
instant blij van zal worden!
AANTAL DEELNEMERS
15 per sessie
WANNEER?			
10:30 - 12:00
				13:00 - 14:30

DOEWORKSHOP 12		
PERCUSSIE
Percussie mag niet ontbreken in ons aanbod. Een Afrikaans instrument kan iedereen bespelen,
daar heb je geen muziekopleiding voor nodig. Tijdens een workshop djembé leren we
verschillende ritmes en ervaren de kracht die er schuilt in het samenspel. Deze workshop geeft
tonnen energie.
AANTAL DEELNEMERS
20 per sessie
WANNEER?			
10:00 - 11:00
				11:15 - 12:15
				13:30 - 14:30

DOEWORKSHOP 13		
TONEEL
Wat is er leuker dan spelen? Spelen dat je ridder bent, held, prinses, draak, zanger, spook, koning,
brandweervrouw, zebra of feeks. Of spelen dat jij de slager bent en ik de buurvrouw en zij was
onze dochter en hij de grote groene parkiet die kon praten en kon zingen en ook wel trek had in
een plakje leverworst. Of spelen dat je extreem stoer bent, beresterk, dat je keihard moet lachen
of heel hard moet huilen. Even doen alsof. Spelen wat je altijd al wou zijn. Spelen met heel je lijf, je
stem, je hoofd, je hart, met elke vezel in je lichaam.
AANTAL DEELNEMERS
10 per sessie
WANNEER?			
10:30 - 12:00
				13:00 - 14:30

DOEWORKSHOP 14		
SAMEN ZINGEN
Samen zingen is, net als lachen, goed voor je. Je ontdekt op een speelse manier je eigen zangstem
en ervaart de mogelijkheden van het zingen in groep. Ons repertoire? Bekende liedjes die iedereen
kent. Ongedwongen zangplezier staat voorop. Enkel de goesting om te zingen is een must.
AANTAL DEELNEMERS
15 per sessie
WANNEER?			
10:30 - 11:30
				13:00 - 14:00

DOEWORKSHOP 15		
GEDICHTEN SCHRIJVEN
Door te schrijven kan je woorden geven aan gevoelens, gedachten, belevenissen, fantasieën, herinneringen, … Schrijven is plezier maken met taal, delen wat je wil delen, oefenen zonder test, proeven en proberen. We ontdekken samen wat jou goed ligt om met taal een plaats te geven aan wat
je denkt, voelt, ervaart om zo tot een gedicht of een korte tekst te komen die je mag delen met
de anderen in de groep. Ervaring is niet nodig, we proberen samen via allerlei oefeningen uit wat
je graag wil schrijven, in alle veiligheid en vooral met veel zin om het schrijven eens te proberen.
Deze workshop wordt gegeven in samenwerking met Avansa Regio Mechelen.
AANTAL DEELNEMERS
10 per sessie
WANNEER?			
10:00 - 12:00
				13:00 - 15:00
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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 1		
WANDELING: MYSTERIEUS MECHELEN
Mysterieus Mechelen neemt de deelnemers een uurtje mee langs mysterieuze beelden, symbolen
en plaatsen in Mechelen. Benieuwd welke verhalen de gids ditmaal te vertellen heeft? Schrijf je dan
zeker in voor deze wandeling!
AANTAL DEELNEMERS
15 per sessie
WANNEER?			
11:00 - 12:30
				13.30 - 15:00
				

KIJKWORKSHOP 2		
POPPENTHEATER MET PAUL CONTRYN
Zin in een kennismaking met DE MAAN en zijn figuren? Paul Contryn, onze enige echte
figurenmaker en -speler, brengt verschillende soor ten poppen en figuren tot leven voor
jullie! Hij toont hoe ze bewegen en uit welk materiaal ze gemaakt zijn. Zo laat hij de rijke
geschiedenis van DE MAAN zien.
AANTAL DEELNEMERS
30 per sessie
WANNEER?			
10:30 - 12:00
				13:00 - 14:30

KIJKWORKSHOP 3		
BEZOEK AAN HET KUNSTUUR
Een bezoek aan de tentoonstelling van Het Kunstuur is een unieke beleving en duurt exact één uur.
Bekende Vlamingen worden op de muur geprojecteerd en vertellen een verhaal dat bij één van de
kunstwerken past. Zo leer je wat meer over bijzondere schilderijen en ga je naar huis met een boel
leuke anekdotes.
AANTAL DEELNEMERS
8 per sessie
WANNEER?			voormiddag		namiddag
				10:40 - 11:40		13:00 - 14:00
				11:00 - 12:00		13:20 - 14:20

met dank aan

Onze partners:
Stad Mechelen, Sociaal Huis Mechelen, Mechelen MeeMaken vzw, Kunstuur, Rotary Mechelen,
Avansa Regio Mechelen, Pasform vzw, Time4Society

De deskundige workshopbegeleiders, gidsen en theatermakers die ervoor zorgen dat het drie
bruisende creatieve dagen worden.
Alle geweldige vrijwilligers zonder wiens hulp het niet mogelijk was om Kunstproeven te realiseren!

