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Wees welkom op het grootste en gezelligste kunstenfestival voor mensen met en zonder 
beperking van Vlaanderen! Op 16, 17 en 19 maart 2020 moet je absoluut in het Cultuurcentrum 
van Mechelen zijn om te proeven van tal van creatieve en ar tistieke workshops, theater-
voorstellingen en een heerlijke tentoonstelling van beeldend project “Berekoudelanden”.

In deze brochure vind je tekst en uitleg bij de workshop, die onderverdeeld zijn in doe-en 
kijkworkshops, alsook doorlopers. In de DOEWORKSHOPS ben je een actieve creatieve 
deelnemer, 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 moment hebt. Op onze website kan je bij alle activiteiten wat meer info en 
beeldmateriaal vinden.

In de grote zaal van het Cultuurcentrum kan je eten en drinken, maar ook fuiven! DJ Goosebeats 
zorgt voor de ambiance tijdens de middagpauze én als afsluiter.

De tentoonstelling “Berekoudelanden” verzamelt alle ijsberen en elanden die gemaakt werden 
voor de winkelwandeltentoonstelling. Dat wordt ongetwijfeld weer een indrukwekkende collectie! 
Na afloop nemen de makers hun eigen werk weer mee naar huis.

Omdat we ook graag de schoolgaande jeugd welkom heten, hebben we een AANBOD VOOR 
SCHOLEN (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.

Naast de stad Mechelen werken we voor deze dag weer samen met Vormingplus Mechelen 
en de studenten ergotherapie van de AP-hogeschool Antwerpen. Inschrijven kan tot en met 
maandag 2 maart 2020. 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 in tof gezelschap kwijt wil.

WANNEER?
Maandag 16 maart, dinsdag 17 maart en donderdag 19 maart 2020 van 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  dansen met DJ Goosebeats in de zaal
l  tentoonstelling “Berekoudelanden”

Bijzonder aanbod voor scholen: €8
Inbegrepen:
l  1 doe- of kijkworkshop
l  doorlopers à volonté
l  dansen met DJ Goosebeats in de zaal
l  tentoonstelling “Berekoudelanden”



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.

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 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  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 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. 

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 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. 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 2 maart 2020. 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.
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Kunstproeven zou Kunstproeven niet zijn zonder dat daar een beeldend project met tentoonstelling 
in de etalages aan vooraf gaat. Onze eigen klimaatvluchtelingen, (ijs)beren en elanden, brengen 
dit jaar een winters thema naar de Mechelse vitrines. Meer dan 100 kunstenaars met en zonder 
beperking gingen in groep of alleen aan de slag met blanco polyester dieren. De resultaten zijn 
van zaterdag 25 januari tot 7 maart 2020 in de winkels in het stadscentrum te bekijken. Alle 
deelnemende handelaars zijn terug te vinden in een winkelwandelbrochure (verkrijgbaar in de 
winkels zelf, Uit in Mechelen en op tal van andere locaties).

Bij de winkelwandeltentoonstelling hoort een superleuke zoektocht voor groot en klein. Hiermee 
kan je dankzij Mechelen MeeMaken vzw je eigen beer winnen. Haal je wedstrijdformulier op bij 
Uit in Mechelen of in één van de deelnemende winkels en beleef een leuke namiddag. SUCCES!

Begin maart worden alle beelden uit de vitrines gehaald en verzamelen we ze in het Cultuur-
centrum. Hier kan je alle resultaten samen bekijken tijdens Kunstproeven. Heb je meegewerkt? 
Dan moet je je beeld(en) ten laatste op donderdag 19 maart ook weer mee naar huis nemen.

TENTOONSTELLING

“BEREKOUDELANDEN”
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Elk festival heeft zijn eigen DJ nodig om de aanwezigen de beentjes te laten strekken. 
Op Kunstproeven zal DJ Goosebeats de honneurs waarnemen. Even voorstellen!

“Ik ben Daan, beter bekend als DJ Goosebeats. Vorige zomer stond ik op Maanrock en op de 
Palmfuif van Humbeek,samen met de bekende DJ Cman. Verder deed ik al ervaring op op tal 
van andere fuiven en feestjes.”

Daan zal voor ambiance zorgen tijdens de middagpauze én als afsluiter van het festival.

waar?
Grote zaal, CC

wanneer?
Elke festivaldag 12:00 -13:00 en 15:00 -16:00

dansen met

GOOSE   BEATS

dj goosebeats
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schilderen op nummer
Kies een nummer, krijg de bijbehorende kleur en schilder de juiste vakjes op ons grote doek. 
Doorheen de dag groeit het reuzeschilderij gestaag. Kan jij raden wat er op het schilderij staat? 
Het eindresultaat wordt eveneens onthuld op de Facebookpagina én de website van Sjarabang.

DE WERELD VAN TIM BURTON - GRIME EN TATTOOS
Ken jij de fantasiewereld van Tim Burton? Laat je inspireren door zijn wereld, duik in de 
verkleedkoffer en laat je grimeren. Poseer voor de fotograaf van dienst en laat je griezelgezicht 
vastleggen op de gevoelige plaat. Nadien zetten we de foto’s op onze Facebookpagina.

TAST EN BEELD
Heb jij het lef om je hand in een blinde doos te stoppen? Durf je? En kan je dan ook raden wat 
je voelt? Kom ontdekken wat we allemaal verstopt hebben en laat je reacties fotograferen. 
Een workshop voor durvers.

GRAFFITI
Pssjjjt, pssjjjt, laat de spuitbussen klinken. Op een XL-paneel maken we samen één groot werk. 
Geen vaste hand? Geen nood, we voorzien ook sjablonen. Laat je onderdompelen in een verhaal.

DE PET-MOBIEL
We besparen de oceaan wat plastic én maken een plezante mobiel in deze workshop. De basis 
van de mobiel is de bodem van een pet-fles. We kleven er kleine stukjes felgekleurd papier in en 
hangen er vrolijke vlaggetjes aan. Je kan je werkje in een boom hangen of je huis ermee versieren. 

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  DOTPAINTING
Stap mee in de wereld van de Aboriginals of de oorspronkelijke bewoners van Australië. 
Zij bedachten de techniek dotpainting: met vele kleine puntjes schilderden ze hun tekens en 
symbolen om zo hun cultuur door te geven. Dat deden ze eerst op rotsen of gewoon in het zand, 
maar later werd het een echte kunstvorm waarbij gewerkt werd op doek. Maak kennis met de 
mooie Aboriginal Art en schilder je eigen verhaal. Een geduldig werkje maar het resultaat loont 
de moeite.

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

DOEWORKSHOP 2  JUWELENDOOS PIMPEN 
Met aquarelverf en de decopatch-techniek maken we van een saaie doos een juweeltje. We 
geven de houten doos een mooi kleurtje in aquarel om daarna aan de slag te gaan met kleine 
stukjes papier. Het resultaat: een mooie juwelendoos om zelf te houden of om weg te schenken.

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

DOEWORKSHOP 3  MIXED MEDIA/MONSTERS 
Tijdens deze workshop combineren we collages en schilderen om sprekende monsterfiguren 
te creëren. Het ontwerp van het monster ontstaat vanuit een reeks snelle schetsen waar 
we mee opwarmen. Uit deze ontwerpen ontstaat jouw unieke griezelige figuur. De achtergrond 
bij het monster stellen we samen uit oude kranten, prenten of bladzijden uit een (strip)
boek.

AANTAL DEELNEMERS  10 per sessie
WANNEER?   10:00 - 12:00
     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 zowel op maandag, dinsdag als op donderdag 
door op de vermelde tijdstippen.



DOEWORKSHOP 4  SLEUTELHANGERS VAN FIETSBANDEN
Fietsbanden die lek zijn in de vuilbak gooien? Nee hoor, ze zijn het perfecte materiaal voor tal van 
creatieve projecten. Je kan ze verknippen en met draad in een vrolijk kleurtje weer aan elkaar 
naaien tot een unieke sleutelhanger of een juweeltje. Recycleren maar!

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

DOEWORKSHOP 5  SCULPTUUR À LA MIRÓ  
De kunstenaar Miró, bekend om zijn vrolijke en kleurrijke abstracte werken, inspireert ons tijdens 
deze workshop. We bouwen een abstract kleurrijk en speels 3D-werkje. Tijdens deze workshop 
maken we kennis met de surrealisten en hun droomwereld. Miró gebruikte verschillende symbolen 
in zijn kunstwerken. Hiermee gaan we aan het werk.

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

DOEWORKSHOP 6  STOP-MOTION/ANIMATIEFILMPJE
Je Lego-mannetjes die plots kunnen lopen? Een vaas met bloemen die gaat wandelen? Een 
tekst die zomaar in zand verschijnt! Welkom in de magische wereld van de stop-motion. 
Tijdens deze workshop tover je verschillende materialen tot leven met behulp van een 
tablet en een speciale app. De filmpjes zijn later te bekijken via onze Facebookpagina en 
op onze website.

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

DOEWORKSHOP 7  MIXED MEDIA/STAD OF STRAND 
Aan de slag 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) 
in mekaar. Dan kleven we ze vast op het schilderij en brengen de gebouwen of strandhuisjes 
met een fijn viltstiftje 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
Door de heerlijke combinatie van geuren en massage krijg je de kans om tot rust te komen en het 
hoofd leeg te maken. Het is zalig om even niets te moeten en gewoon te genieten bij een zacht 
muziekje. Maar niet in slaap vallen, want we leren je in deze sessie ook hoe je vrienden of familie 
kan verwennen met een heerlijke handmassage

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

DOEWORKSHOP 9  JUWELEN VAN LEER
Tijdens deze workshop gaan we recyclen. Oude leren handtassen worden verknipt en gebruikt 
om mooie juwelen te vervaardigen. Een nieuwe en superleuke workshop voor diegenen die graag 
ontwerpen, naaien, knippen, plooien, snijden en plakken.

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

DOEWORKSHOP 10  DIERTJE PRIKVILTEN
Vilten? Water en zeep? Dit keer niet. We gaan aan de slag met een naald. Al prikkend toveren we 
een diertje tevoorschijn. Eerst vormen we het lijfje en het hoofd. We prikken de oren en poten 
apart en daarna zetten we deze op de juiste plaats. Jullie gaan naar huis met een lieve knuffel.

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

DOEWORKSHOP 11  PERCUSSIE
Boem, tata boem… Tijdens een workshop djembe maken we kennis met deze trommel afkomstig 
uit West-Afrika. Een instrument met een heel eigen geluid en karakter. We leren verschillende 
ritmes en ervaren al snel de kracht die er schuilt in het samenspel. Bovendien leer je enkele 
prachtige Afrikaanse liedjes. Laat je meeslepen in de Afrikaanse sfeer!

AANTAL DEELNEMERS 25 per sessie
WANNEER?   10:00 - 11:00
    11:15 - 12:15     
    13:30 - 14:30

14



DOEWORKSHOP 12  MASSAGE VOOR VRIENDEN 
Geen olietjes, je hoeft ook niet uit de kleren. Tijdens deze workshop gaan we masseren op 
de kleren. Kom genieten van gerichte aanrakingen en kom volledig tot rust. Deze workshop 
wordt gegeven aan duo’s, dus schrijf je in met een vriend(in). Ook duo’s van begeleiders en 
cliënten zijn natuurlijk welkom.

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

DOEWORKSHOP 13  CANVASTAS PIMPEN 
Tijdens deze workshop maken we een unieke boodschappentas. Eerst tekenen/schilderen we een 
zelfontworpen boom op onze tas. Om de boom wat meer kleur te geven naaien we knopen op 
de takken. Zijn het de vruchten van de boom? Of zijn het de blaadjes? Eén ding staat vast, iedereen 
zal jaloers zijn op jouw tas.

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

    DANS GEZWIND EN GEZOND
DOEWORKSHOP 14  DE WERELD ROND  
Wie kan er stil blijven zitten op de verschillende wereldse ritmes? Niemand toch? Kom meedoen 
en … genieten van de bewegingen op wereldse muziek. Van bewegen op de meeslepende ritmes 
word je vanzelf fitter en gezonder.
AANTAL DEELNEMERS 15 per sessie
WANNEER?   11:00 - 12:00
    12:45 - 13:45 
    14:00 - 15:00

DOEWORKSHOP 15  MOCKTAILS
Leer tijdens deze workshop heerlijke mocktails maken. Onze mocktails zijn volledig alcoholvrij én 
bevatten minder calorieën. Mixen, die mocktails! Ze zijn allemaal simpel, snel, gezond en verrukke-
lijk lekker! Verwen vanaf nu jezelf, je vrienden, familie met deze verfrissende, alcoholvrije drankjes. 
Ook ideaal om te serveren in een grote schenkkan tijdens een feestje! 
Deze workshop wordt georganiseerd in samenwerking met Vormingplus Mechelen.

AANTAL DEELNEMERS 15 per sessie
WANNEER?   10:30 - 12:00
    13:00 - 14:30
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DOEWORKSHOP 16  AQUAREL NAAR JAMES RIZZI 
James Rizzi is een kunstenaar uit New York die bekend staat om zijn speelse en bonte schilderijen. 
Hij combineert dikke zwarte lijnen met felle kleurtjes. Typische figuren zijn vogels en huizen met 
een gezicht. Weet je niet welke vormen te kiezen? Dan kan je je laten leiden door een spelkaart 
met dobbelsteen! We werken met vetkrijtjes en verschillende aquareltechnieken.

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

DOEWORKSHOP 17  ZACHTE YOGA 
Zachte yoga is een les die geschikt is voor iedereen! Of je nu jong, oud, lenig of stijf bent, het 
maakt niet uit. We werken 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 ons lichaam, via ademhaling en 
ontspanning. Achteraf ervaar je een diepe mentale en lichamelijke rust. 

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

DOEWORKSHOP 18  UKELELE SPELEN 
Hoe zou je het vinden om je favoriete liedjes snel en gemakkelijk te leren spelen op ukelele, 
zonder dat je daarvoor muzieknoten moet leren of saaie oefeningen hoeft te doen? Is het een 
minigitaar? Nee hoor, het is een ukelele. Floere van vzw Muzikids komt op bezoek om ons te laten 
proeven van dit instrument. Voorkennis is niet nodig, dus grijp je kans om mee te doen met deze 
unieke muzikale kennismaking. 

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

DOEWORKSHOP 19  LANDSCHAP MET 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 eerst voorzien van een 
schets met ecoline. Hierop werken we verder met pastelkrijt voor meer detail. De zachte krijtjes 
kan je licht of zwaar aanbrengen, uitvegen en combineren. Perfect om mee te experimenteren 
dus!

AANTAL DEELNEMERS 12 per sessie
WANNEER?   10:00 - 12:00
    13:00 - 15:00
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KIJKWORKSHOP 1 THEATER STAP
   “HET SPEKTAKEL VAN DE HALVEN & DE HELEN” 
Regisseur Bart Van Gyseghem vertrekt 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 korte 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 omge-
ving: een dokter in het circus, een clown in het ziekenhuis, …

AANTAL DEELNEMERS 100 per voorstelling
WANNEER?   11:15 - 12:00
    14:30 - 15:15

KIJKWORKSHOP 2 HET HUISPALEIS
   “’T IS DE VLUCHT, NIET HET VLIEGEN”
Over willen en niet kunnen. Over kunnen maar niet durven. Over durven en toch niet springen. 
Over springen zonder vallen. Over vallen en toch veel breken. Over breken en terug helen. Over 
helen en alles geven. Over geven en dan veel krijgen. Over moeten en moed.
Het hoofdpersonage Oscar, wil iets doen wat de mens al eigenlijk heel zijn leven zou willen kunnen: 
vliegen. Zou het hem lukken? Misschien met de hulp van anderen? “’t Is de vlucht, niet het 
vliegen”is een voorstelling over wilskracht, over doorzetten maar vooral ook over solidariteit. 
Een ge(s)laagde voorstelling die zowel personen gericht op de zintuigen als personen die mee 
zijn met het verhaal raakt.

AANTAL DEELNEMERS 70 per voorstelling
WANNEER?   12:45 - 14:00

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 tijdens een stadswandeling.

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

KIJKWORKSHOP 4 KNOTSGEKKE VERHALEN VAN JAN 
Jan Van Dijck is een verhalenverteller van de meest gekke, rare, 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 pluimen-allergie van de 
indiaan”. Drie verhalen die op het eerste gezicht niets met mekaar 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 best ook 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 en iedereen die graag lacht, niet bang is van andere mensen die mee luisteren, kijken en 
genieten.
AANTAL DEELNEMERS 20 per sessie
WANNEER?   11:00 - 12:00
    13:30 - 14:30
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met dank aan

Onze par tners:
Stad Mechelen, Rotary Mechelen, Mechelen MeeMaken vzw,
AP-hogeschool Antwerpen - opleiding ergotherapie,
Vormingplus Mechelen en Time 4 Society.

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

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



Sjarabang vzw
Hoviusstraat 2
2800 Mechelen
015 63 96 14
0477 23 90 78
kunstproeven@sjarabangvzw.be
www.sjarabangvzw.be


