
Een nieuw jaar met 365 dagen om creatief te zijn! Wat hebben wij jullie al gemist de voorbije tijd:
jullie aanwezigheid en warmte, de mooie resultaten en natuurlijk ook de gezellige babbels. Hoewel we
natuurlijk niet zeker weten hoe de komende weken en maanden eruit zullen zien, hebben we toch plannen
gesmeed. 

We bedachten een reeks nieuwe workshops. De winkelwandeltentoonstelling “Hippo zoekt opkikkertje”
gaat binnenkort van start. Het Kunstproevenfestival is gepland in oktober én jullie kunnen
inschrijven voor een aantal heerlijke kampen! 

De ateliersessies gaan opnieuw van start van zodra het kan. Onze
acteurs en dansers moeten nog even geduld hebben om opnieuw te
repeteren. We hebben allerlei ideetjes, maar die kunnen we jammer
genoeg nog niet concreet maken. 

Hou onze nieuwsbrief en Facebook-pagina nauwlettend in het oog. Heb
je nog niet ingetekend voor onze elektronische nieuwsbrief en/of
volg je Sjarabang nog niet op Facebook en Instagram? Dan is nu het
uitgelezen moment om dat te doen. Zo blijf je goed op de hoogte van
onze laatste nieuwtjes.

Nog even geduld en dan kunnen we er weer samen invliegen! Wil je
ondertussen nog wat inspiratie voor thuis? Op onze website vind je
enkele leuke filmpjes met creatieve opdrachten.

     Marleen, Mart en Nicole 
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LIEVE KUNSTENAARS!

WINKELWANDELTENTOONSTELLING "HIPPO ZOEKT OPKIKKERTJE"
15/2 - 25/4/2021

Vanaf 15/2 kan je tijdens je wandeling door het Mechelse centrum op zoek
naar 150 kikkers en nijlpaarden in de etalages. Deze werden versierd
door mensen met en zonder beperking vanuit heel Vlaanderen. Je kan weer
meedoen aan een leuke zoektocht. Een aantal beelden zal als vanouds te
koop aangeboden worden. Alle informatie is te vinden in de
winkelwandelbrochure die gratis mee te nemen is bij Uit in Mechelen of
bij de deelnemende zaken. Of surf naar www.sjarabangvzw.be!

Al onze activiteiten gaan door onder voorbehoud
van de geldende corona-maatregelen. Het atelier
gaat weer open zodra dat kan, we communiceren dit
via onze online-kanalen. 

Indien een workshop of kamp niet kan doorgaan
door richtlijnen van de overheid, krijg je je
reeds betaalde centen terug of je kan ze
overzetten naar een volgende Sjarabang-
activiteit.



 

WORKSHOPS

Een ansichtkaart met een berglandschap spreekt steeds tot de
verbeelding. Bij jou ook? We gaan dit landschap opbouwen met
verschillende materialen. We gaan aan de slag met verf,
stoffen, verschillende soorten papier. Je bouwt laagje na
laagje je eigen prachtige berglandschap op.

Zaterdag 6/3/2021 - 13:30-16:30 - €25

12/6/2021 COMPOSITIE MET BOLLEN
In deze workshop gaan we een schilderij maken dat enkel bestaat uit bollen. Bedenk een
onderwerp dat je op je canvas wil zetten. Kies je kleurenpalet en we gaan aan de slag met
penseel of stempels. Met veel bollen en geduld zal je jouw tafereel zien verschijnen.

Zaterdag 12/6/2021 - 13:30 - 16:30 - €25 

6/3/2021 BERGLANDSCHAP IN LAAGJES Sjarabangg
heeft een plan van

aanpak uitgewerkt voor
het atelier en de

workshops in het kader
van corona-preventie.
Je kan dit vinden op
www.sjarabangvzw.be

Het o zo populaire winterbloemstuk hebben we mislopen, dus gaan we een seizoen verder: 
de lente. Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met fris nieuw lentegroen. 
Nieuwsgierig hoe kleurrijk dat gaat worden? Schrijf je dan zeker in.

Zaterdag 27/3/2021 - 13:30-16:30 - €25

27/3/2021 LENTEBLOEMSTUK

10/4/2021 DARE TO IMPRO (toneel)
Wat als je nu eens alles mag doen wat in je opkomt?
Voelen jullie ook soms die kriebel om alles eens compleet
los te laten? Alles kan en alles mag tijdens deze
workshop.
Via leuke oefeningen ontdekken we de wereld van het
improviseren. Iedereen met of zonder theaterervaring is
welkom. Durf te spelen. Durf gek te doen. Durf te doen…
Durf!

Zaterdag 10/4/2021 - 13:30-16:30 - €25

Weven op een weefraam is een eenvoudige en leuke manier om kleine ontwerpen
te maken. Kies je favoriete kleuren en starten maar. Naast wol kan je ook met andere
materialen weven (pomponnetjes, pijpenragers, een kruidentakje,...).
Zo krijg je verschillende structuren in je weefwerk. Op zoek naar meer uitdaging? 
We hebben ons verdiept in andere weeftechnieken, zoals weven in 
verschillende kleurvlakken en andere soorten ‘kepers’of ‘bindingen’. 
Benieuwd? Dat zijn wij alvast naar jullie mooie ontwerpen.

Zaterdag 8/5/2021 - 13:00 - 17:00 - €25

8/5/2021 WEVEN MET TEXTUUR

LET OP!
Van 19 tot
23/4 is het
atelier
gesloten 

(kamp Dworp).



KAMPEN

Sjarabang heeft een breed aanbod aan workshops die op
verplaatsing aangeboden worden. In deze omstandigheden kan dat dé
oplossing zijn voor bvb. bewoners van voorzieningen die zich niet
in groep kunnen/mogen verplaatsen naar activiteiten buitenshuis.
Heb je zelf een idee waar je graag creatief mee aan de slag wil?
Dat horen we graag! Geef ons een seintje en we bekijken samen wat
de mogelijkheden zijn. Je kan ons aanbod al eens bekijken op
www.sjarabangvzw.be.

STADSKAMP LIERKE PLEZIERKE - 21-24/9/2021
Soms kan je gewoon ook dicht bij huis nieuwe plekjes ontdekken. 
In september kan je samen met ons op “citytrip” naar Lier. Flaneren
door de stad, lekker gaan eten en genieten van een avondje theater
én proeven van de creatieve vibes in de Lierse academie, dat is wat
we gaan doen. 
We logeren in de prachtige jeugdherberg Bed Muzet.
Klinkt dit alles jou als muziek in de oren? Schrijf je dan
onmiddellijk in.

Prijs: €480 (verblijf, activiteiten, uitstappen, begeleiding,
verzekering)

 

MET SJARABANG NAAR DE PROVENCE - zomer 2021

CREATIEF KAMP DWORP - 19-23/4/2021
We verblijven in Vormingscentrum Destelheide, Dworp, midden in
de natuur. Voor dit kamp kan iedereen inschrijven die een fijne
tijd wil doorbrengen met een gezellige groep mensen. We bieden
tijdens deze midweek een gevarieerd programma aan met o.a.
creatieve ateliers (knutselen, schilderen, breien, haken, ...),
wandelingen, een uitstap en avondactiviteiten zoals een quiz,
karaoke-avond, fuif. 

Prijs: €580 (verblijf, activiteiten, materiaal, begeleiding,
verzekering)

 

Bras D'Asse is een dorpje gebouwd op een berghelling met een geweldig
uitzicht over de vallei van de rivier de Asse. Een erg inspirerende
omgeving waar we 10 dagen verblijven. Ter plaatse gaan we creatief
aan de slag: boetseren, muziek, toneel,... Daarnaast genieten we van
een bezoek aan de markt van Riez, winkelen in het pittoreske
Moustier, wandelen in de vallei, zwemmen in ons eigen zwembad,...
Schrijf je nu al in voor deze prachtige reis die eind juli/begin
augustus zal doorgaan (de precieze data worden nog doorgegeven).

Prijs: €940 (vervoer, verblijf, uitstappen, materiaal, begeleiding,
reisverzekering)

 

WORKSHOPS OP VRAAG

NIEUW!

LAATSTE
PLAATSEN!

LAATSTE
PLAATSEN!
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Door de corona-maatregelen hebben we beslist om het Kunstproevenfestival dit jaar niet
in maart te laten doorgaan. Het wordt voor één keertje een herfsteditie die doorgaat op
25, 26 en 28 oktober 2021. De locatie blijft dezelfde, dus we zien jullie dan graag
allemaal weer verschijnen in het CC van Mechelen (en uiteraard de academie en het
conservatorium). Je kan de programmabrochure deze zomer in de bus verwachten!

KUNSTPROEVEN 2021 - 25+26+28/10/2021 
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6/3  WS Berglandschap
in laagjes

27/3  WS Lentebloemstuk

10/4  WS Dare to impro 8/5 WS Weven met
textuur

ACTIVITEIT ACTIVITEIT

13/5 Gesloten-
Hemelvaart

24/5 Gesloten-
Pinkstermaandag

5/4  Gesloten -
Paasmaandag

19-23/4  Gesloten - kamp
Dworp

15/2 Start winkelwandel-
tentoonstelling "Hippo
zoekt opkikkertje" 
(tem 25/4)

JUNI 2021
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HOE INSCHRIJVEN?
Wil je graag inschrijven voor één of
meerdere workshops of kamp(en)? Dat kan via
www.sjarabangvzw.be, daar vind je online
inschrijvingsformulieren voor onze
activiteiten.

Indien dit niet lukt, kan je ook gewoon een
mailtje sturen naar info@sjarabangvzw.be met
een lijstje van de activiteiten waarvoor je
wil inschrijven.

12/6 WS Compositie met
bollen 


