
Stilaan zien we licht aan het einde van de tunnel. Het gewone leven komt voorzichtig om de hoek kijken.
Hoog tijd dus om in te halen wat we al zo lang missen. Wij kijken er alvast naar uit om jullie weer
live te zien! Tijd voor atelierbezoeken, workshops en terrasjes! Bij de organisatie van alle
activiteiten respecteren we uiteraard de op dat moment geldende coronamaatregelen. Hou onze
Facebookpagina in het oog voor updates en schrijf je in voor de Sjarabang-nieuwsbrief!
Tot gauw!

Marleen, Nicole & Mart
 

Eindelijk, eindelijk, eindelijk! Het Kunstproevenfestival komt 
eraan, met anderhalf jaar vertraging! Het programma van deze 
uitzonderlijke herfsteditie is zo goed als klaar en valt één van 
de komende weken in de bus. Met gloednieuwe workshops (Schilderen naar Dia de los
Muertos, bezoek aan Het Kunstuur, ….), een voorstelling van Theater Stap én een
bijzondere terugblik op “Hippo zoekt opkikkertje” wordt het één groot creatief feest.
Dat is beloofd! We zien elkaar terug in het CC van Mechelen, de academie en het
conservatorium op maandag 25, dinsdag 26 en donderdag 28 oktober 2021. 

KUNSTPROEVEN  25-26-28/10/2021 
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LIEVE KUNSTENAARS!

In juli en augustus wordt de tuin van het Moreelshuis op
zondagnamiddag de SJARABAR, een gezellige zomerbar met telkens
een klein optreden. Poppenspel, stand up comedy, muziek, … 
elke zondag krijgt een eigen invulling! Je kan gerust een hele
namiddag blijven plakken want we voorzien ook steeds iets
kleins om te eten. Wat wil een mens nog meer? 
Bekijk het programma op www.sjarabangvzw.be. 

SJARABAR - ZOMERSE ZONDAGEN
4/7 - 15/8/2021



 

WORKSHOPS

Wat vind jij belangrijk? Wie of wat kan je écht niet missen? Wat maakt jouw leven vol en aangenaam? 
De antwoorden op deze vragen vormen de insteek voor een collage met als titel “Het museum van …*”. 
In tijdschriften, kranten, oude prentenboeken, …. zoek je afbeeldingen die dit treffend weergeven. 
Met deze knipsels stel je een collage samen die een blik geeft in jouw wereld.  

Woensdag 8/9/2021 - 13:30 - 16:30 - €25  *vul hier je eigen naam in

Aaah, de zon… Is er een hemellichaam dat meer tot de verbeelding spreekt? Sinds de oudheid wordt 
de zon op verschillende manieren vereerd en afgebeeld. Ook in de kunst is ze een belangrijke bron 
van inspiratie. We onderzoeken  hoe hedendaagse kunstenaars 
dit hemellichaam vorm geven. Klimt, Kandinsky,… hoe zagen zij 
de zon? Na een ontdekkingstocht door de kunstgeschiedenis 
ga je zelf aan het werk en schilder je de zon geïnspireerd 
door deze kunstenaars. Natuurlijk kan ook jouw eigen zon niet 
ontbreken!

Zaterdag 9/10/2021 - 13:00 - 17:00 - €25

Ook in de winter hebben we wat groen in huis nodig! Een workshop
bloemschikken kan dus niet ontbreken in het najaarslijstje. 
Wie zin heeft, kan zelfs voor een kerstbloemstuk gaan. 
Leuk om te houden, leuk om cadeau te doen!

Gustavo Ramirez Cruz is een moderne Colombiaanse kunstenaar die
als geen ander vrolijke figuren in gips en papier mâché weet te
creëren. We duiken onder in zijn wonderlijke wereld en gaan
daarna zelf aan de slag met piepschuim, ijzerdraad, tape en
gips om een eigen fantasiedier te maken. 

Zaterdag 27/11/2021 - 10:00 - 16:30 - €35
Let op! Deze workshop duurt een hele dag, dus vergeet 
je lunchpakketje niet!

18/12/2021 WINTERBLOEMSTUK

8/9/2021 COLLAGE "HET MUSEUM VAN ...*"

9/10/2021 ABSTRACT, OF TOCH NIET?

27/11/2021 FANTASIEDIEREN IN GIPS

10/11/2021 VISMOBIEL IN HOUT
Een aquarium zwemt vol met kleurrijke vissen. Tijdens deze
workshop gaan we die inspiratie gebruiken om onze eigen
fantasievis te ontwerpen. Met verf, penselen en verschillende
materialen creëren we structuur en textuur. Het eindresultaat
wordt een prachtige mobiel. Wij hebben er alvast zin in!

Woensdag 10/11/2021 - 13:00 - 17:00 - €35

Kriebelen jouw winterse groene vingers nu al? Schrijf dan maar gauw in!

Zaterdag 18/12/2021 - 13:30 - 16:30 - €25 

WS Vismobiel in hout

WS Fantasiedieren in gips



DINSDAG 28/9/21 WORKSHOP KUNSTIGE KEIEN - 14:00-16:00

Sjarabang heeft een breed scala 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.

KOM TERUG U
IT JE KOT

De Mechelse SARPH (Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap)
en het Vrijbroekpark nodigen iedereen uit om dit najaar weer uit zijn of
haar kot te komen. Het “Kom terug uit je kot”-festival biedt een fijn
programma vol activiteiten waar mensen met en zonder beperking samen van
kunnen genieten. Vanaf 8 september kan je intekenen voor één of meerdere
activiteiten. Op 3/12, internationale dag van personen met een handicap,
volgt de feestelijke afsluiter. 
Ook Sjarabang organiseert een deel van het programma.

Met verf en penselen bewerk je een stevige kei tot een kunstwerk. 
De keien blijven nadien rondzwerven in het Vrijbroekpark.
 

DINSDAG 16/11/21 WORKSHOP TAKKEN VERSIEREN - 14:00-16:00
Hoe kan je een gevonden tak versieren tot een mooi kunstwerk?
Wij leren je dat.

Kom kijken naar het toonmoment van een inclusief danstraject i.s.m. leerlingen dans van het Mechelse
conservatorium. Tien repetities lang werken dansers met en zonder beperking samen aan een korte
voorstelling. Deze wordt in november 2021 getoond. 
Waar en wanneer? We houden je op de hoogte!

VRIJ ATELIE
R

8/9 - 3/12/2
1

NAJAAR 21 DANSVOORSTELLING MODERNE DANS

De workshops gaan door in de barak 
van Bartel (Vrijbroekpark, Mechelen) 

Prijs? €3 (drankje inbegrepen)

Inschrijven via info@sjarabangvzw.be

WORKSHOPS OP VRAAG

schilderen en tekenen: acryl - of aquarelverf, potlood, pastel,
houtskool
textiel/handwerk: weven, borduren, breien, ...
klei
druktechnieken: monotypes, lino snijden, ....

woensdag van 13:00 tot 17:00
donderdag van 10:00 tot 16:00

Vanaf september zetten we de deuren van het vrij atelier helemaal open
en kan iedereen weer terecht in ons gezellige atelier in de
Hoviusstraat.

WELKE TECHNIEKEN KAN JE KOMEN UITPROBEREN?

OPENINGSUREN

PRIJS? €10 per beurt - €100 voor een beurtenkaart van 12 beurten
Inbegrepen: materiaal, begeleiding, verzekering, versnapering in de pauze

WS Kunstige keien

LET OP!
Het atelier is gesloten 
in volgende periodes:
21 - 24/9 (kamp Lier)

18 - 29/10 (Kunstproeven)
6 - 10/12 (kamp Dworp)

 

mailto:info@sjarabangvzw.be


STADSKAMP LIERKE PLEZIERKE - 21-24/9/2021
Soms kan je ook dicht bij huis nieuwe plekjes ontdekken. 
In september gaan we samen op “citytrip” naar Lier. Flaneren 
door de stad, lekker gaan eten, genieten van een avondje theater
én proeven van de creatieve vibes in de Lierse academie, dat
staat op het programma. We logeren in de prachtige jeugdherberg
Bed Muzet. Klinkt dit alles als muziek in je oren? Twijfel dan
niet langer en reserveer je plekje.

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

 

LAATSTEPLAATSEN!

KAMPEN

We verblijven in Vormingscentrum Destelheide, Dworp, midden in de
natuur. Dit kamp is een aanrader voor iedereen 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, dans, muziek ...), wandelingen, een uitstap
en avondactiviteiten zoals een quiz, karaoke-avond en een 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)

CREATIEF KAMP DWORP - 9-13/5/2022

MET SJARABANG NAAR DE PROVENCE - zomer 2022

Schrijf je vandaag nog in! 
Stuur een mailtje naar info@sjarabangvzw.be of

schrijf je in via www.sjarabangvzw.be.

V.U. Marleen D'Joos, Hoviusstraat 2, 2800 Mechelen
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vrij atelier

workshop

activiteit

gesloten

8/9 WS Collage "Museum van ..."

4/7 SJARABAR - Poppentheater

11/7 SJARABAR - Stand up comedy

18/7 SJARABAR - Fiësta Mexicana
- live-muziek door Louis Apers

25/7 SJARABAR - Ciao Bella -
live-muziek door Louis Apers

1/8 SJARABAR - Samen zingen

8/8 SJARABAR - Niels solo

15/8 SJARABAR - Marina Stockx
zingt Piaf

21 - 24/9 - Gesloten - 
Kamp Lierke Plezierke

19/7 - 15/8 - Zomersluiting

28/9 WS Kunstige keien

9/10 WS Abstract of toch niet?

6 - 10/12 - Gesloten - 
Kamp Dworp

18/12 WS Winterbloemstuk

27/12 - 7/1 - Gesloten - 
Kerstvakantie

25-26-28/10 KUNSTPROEVEN

20-21/10 - Gesloten -
voorbereiding Kunstproeven

16/11 WS Takken versieren

27/11 WS Fantasiedieren in gips

10/11 WS Vismobiel in hout
11/11 - Gesloten - Wapenstilstand

WS Abstract of toch niet?



 

PRIKBORD

Het Kunstuur toont momenteel een tweede collectie bijzondere
Belgische kunstwerken. Bekende mensen zoals Elodie Ouedraogo,
Dirk De Wachter, Arno en vele anderen nemen je op sleeptouw
doorheen de tentoonstelling. Onze Sjarabangkunstenaars zijn
opnieuw kind aan huis in Het Kunstuur en lieten zich
inspireren. Hun werken krijgen een plekje naast grote
Belgische kunstenaars. In het najaar volgt een veiling van de
Sjarabang-werken.

Wist je dat Sjarabang een hele collectie werken, gemaakt in het atelier of tijdens de creatieve
kampen, te koop of te huur aanbiedt? Wij vinden namelijk dat de talenten van onze kunstenaars zo
breed mogelijk in de verf gezet mogen worden. Tijdens de corona-periode werd de huidige collectie
helemaal opgefrist: nieuwe werken werden ingelijst, kaders werden hersteld, ... . Achter de schermen
zijn we bovendien hard aan het werk om onze artotheek in een mooie webshop te plaatsen zodat je van
thuis uit kunst kan kiezen. Wil je graag nu al eens komen kijken? Maak dan een afspraak om eens langs
te komen in het atelier!

HET KUNSTUUR

ARTOTHEEK - KUNST TE KOOP OF TE HUUR

MET EEN BUDDY NAAR DE ACADEMIE
Voor mensen met een beperking is het vaak nog niet
vanzelfsprekend om deel te nemen aan de lessen van de academie.
Sjarabang kreeg steun van de Vlaamse Overheid om leerlingen met
een beperking samen met een buddy naar de academie te laten
gaan. Het voorbije schooljaar volgden zo al twee koppels met
succes het Initiatie-atelier in de Mechelse ABK. Zij zetten
volgend schoojaar hun traject verder én er starten ook drie
nieuwe duo's. Daar worden wij blij van!

MOREELSHUIS
Het Moreelshuis is een prachtige multifunctionele ruimte met gezellige tuin, gelegen in hartje
Groot Begijnhof van Mechelen. Je kan deze locatie huren voor jouw vergaderingen, maar ook
familiefeestjes, tentoonstellingen, .... Heb jij nog iets te vieren en 
wil je dat graag in een sfeervolle setting doen? Neem contact op 
voor meer info! Stel je vraag via moreelshuis@sjarabangvzw.be

WS Collage


