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HIER ZIJN WE WEER!

We plannen 2 dagen vol plezante creatieve activiteiten.Op 8 en 10 
maart is het zover, per dag voorzien we een 25-tal workshops waar 
je aan kan deelnemen. Alle activiteiten gaan door in het 
Cultuurcentrum, het Conservatorium en de Academie.

In dit boekje vind je het hele programma, boordevol DOE- EN KIJK-
WORKSHOPS, alsook DOORLOPERS. In de doe-workshops ben je 
een actieve creatieve deelnemer, in de kijkworkshops ben je 
toeschouwer in het publiek. Voor deze twee types workshops moet je 
inschrijven. De naam “doorlopers” zegt het zelf: hier kan je 
doorlopend en vrij deelnemen. Je mag dus gewoon binnen en buiten 
wandelen als je even tijd hebt. 

In de grote ruimte van het Cultuurcentrum kan je iets eten en drinken. 
Hier kan ook doorlopend gefeest en gedanst worden op een non-stop 
fuif waarbij je de leukste danspasjes leert! Tijdens de middagpauze 
en als afsluiter treedt Briezz op met hun aanstekelijke liedjes.

Bovendien hebben we een prachtige tentoonstelling waar velen van 
jullie aan meegewerkt hebben in de aanbieding. Alle VARKENS
EN EZELS in polyester die door jullie bewerkt werden, zijn uit de 
Mechelse winkel etalages naar het Cultuurcentrum overgebracht. Dat 
betekent dat jullie meer dan 200 kleurrijke vrienden kunnen bekijken!
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Dit prachtige aanbod krijg je voor de prijs van €12: 
-2 doe- en/of kijkworkshops naar keuze
-Doorlopers à volonté
-Live muziek
-Tentoonstelling “Ezelsoren en varkenspoten”
--Toneel “Romeo en Julia”.

Omdat we ook graag de schoolgaande jeugd welkom heten, 
hebben we opnieuw ons speciaal AANBOD VOOR SCHOLEN 
(zowel gewoon als buitengewoon onderwijs). Nieuw is dat scholen 
nu ook uit alle workshops kunnen kiezen, maar zich wel in kleinere 
groepjes moeten verdelen over verschillende sessies. Zo hopen we 
het aanbod rijker te maken. 

Naast de Stad Mechelen werken we voor deze dag samen met de 
andere vaste partners: Vormingplus Mechelen en Het Grote Plein. 
De eerstejaars studenten ergotherapie van AP-hogeschool leiden of 
begeleiden een heleboel workshops.
Inschrijven kan tot en met vrijdag 19 februari 2016! 
Wees er snel bij, dan heb je het meeste kans op een plekje in jouw 
voorkeursworkshops. 

     
          Marleen & Mart
         Sjarabang vzw

   Hopelijk tot dan!
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PRAKTISCHE INFO

Kunstproeven is een inclusief kunstenfestival waar je twee dagen lang 
kan deelnemen aan tal van creatieve workshops en waar je kan 
genieten van muzikale optredens en een prachtige voorstelling. 

VOOR WIE?
-Mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking
-Mensen zonder beperking. 
Kortom voor iedereen die zijn creatieve kriebels kwijt wil in tof 
gezelschap!

WANNEER?
Dinsdag 8 maart en donderdag 10 maart 2016
van 9:30 tot ca.16:30.

WAAR?
Cultuurcentrum Mechelen, Minderbroedersgang 5. 
Hier vind je het onthaal waar je terecht kan met al je vragen.

     
          Marleen & Mart
         Sjarabang vzw
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TOEGANGSPRIJS?
Algemeen: €12
Deze toegangsprijs biedt je:
-2 doe- en/of kijkworkshops naar keuze
-Doorlopers à volonté
-Live muziek
-Tentoonstelling “Ezelspoten en varkensoren.”
-Toneel “Romeo en Julia” 

Bijzonder aanbod voor scholen: €6
Inbegrepen:
-1 doe- of kijkworkshop 
-Doorlopers à volonté
-Live muziek
-Tentoonstelling “Ezelsoren en varkenpoten.”
-Toneel “Romeo en Julia” 

HOE INSCHRIJVEN?
Let op! Je vindt twee inschrijvingsformulieren: één voor het algemeen 
aanbod en één voor scholen. Kies het juiste formulier en vul eerst en 
vooral in op welke dag je wil deelnemen (dinsdag of donderdag). 
Neem voor elke deelnemer en begeleider a.u.b. een nieuw formulier. 
Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Wij maken individuele 
polsbandjes met daarop voorziening, naam en keuzes van 
workshops.Bovendien is het voor de lokaalverdeling van cruciaal 
belang dat we zoveel mogelijk informatie hebben over de mobiliteit 
van de deelnemers. 
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Kies je voor het algemeen aanbod? 
Neem het inschrijvingsformulier en duid aan op welke dag dat jij wilt 
komen (dinsdag en/of donderdag). Vul het zo volledig mogelijk in 
en kies per dag twee workshops (één in de voormiddag en één in de 
namiddag). Ben je een begeleider en neem je niet actief deel aan de 
workshop? Vul dan toch een formulier in en kruis de optie aan “ik 
kom als begeleider en neem niet deel aan de workshops. 
Ik betaal dus geen inkom.” Zo hebben we wel zicht op het aantal 
aanwezigen. Vergeet ook niet om voor elke deelnemer een 
reserveworkshop aan te duiden voor het geval één van de eerste 
keuzes volzet is. 

Kies je voor het aanbod voor scholen? 
Neem het inschrijvingsformulier voor scholen en kies de dag waarop 
je wilt komen.Vul het formulier zo volledig mogelijk in. 
Leraars/begeleiders hoeven niet te betalen. Kruis de optie aan “Ik 
kom als begeleider en neem niet deel aan de workshops. Ik betaal 
dus geen inkom.
”Let op! Je kan slechts 5 à 6 leerlingen per sessie inschrijven, maar je 
mag wel kiezen uit het volledige programma.Dit is nieuw! We willen 
de keuze ruimer maken en ervoor zorgen dat de deelnemers met en 
zonder beperking meer gemengd worden, dus kan er vanaf nu uit 
het volledige aanbod gekozen worden. Dit heeft het voordeel dat de 
dag alleen maar rijker word aan keuzes en nieuw ontmoetingen

Dit speciale aanbod bestaat uit deelname aan 1 doe- of 
kijkworkshop, de doorlopers, de toneelvoorstelling ‘‘Romeo en Julia’’  
en het muziekoptreden voor slechts €6 per leerling. Uiteraard zijn 
jullie zowel op dinsdag als op donderdag welkom. 
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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 nog je voorkeursworkshop kan volgen, op een ander moment. 
We proberen er rekening mee te houden dat deelnemers die samen 
inschrijven ook in eenzelfde groep terecht komen. Geef op het 
inschrijvingsformulier steeds een 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 vrijdag 19 februari 2016. 
Laattijdige beslissers kunnen op de dag zelf nog een inkombandje 
kopen in het Cultuurcentrum. Hou er dan wel rekening mee dat je 
enkel nog kan deelnemen aan de workshops die niet volzet zijn.
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ETEN EN DRINKEN?
Broodjes kan je bestellen voor €3. Kruis je keuze 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 lunchpakket nuttigen.

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 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. 
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TENTOONSTELLING 

We verspreidden 200 blanco polyester beelden van ezels en 
varkens onder geïnteresseerde kunstenaars met en zonder 
beperking. De beelden werden creatief bewerkt met een speels en 
kleurrijk resultaat! 
De kunstzinnige ezels en varkens zullen in februari 2016 te zien in 
een winkelwandeltentoonstelling in de etalages van Mechelse 
winkels. Kom je voor Kunstproeven al eens naar Mechelen, dan kan 
je in de winkels een winkelwandelboekje vinden en op deze manier 
alle ‘beesten’ bewonderen. 

Begin maart verhuist de beestenbende naar het Cultuurcentrum waar 
ze tijdens Kunstproeven op 8 en 10 maart te bewonderen is.

10
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DOORLOPERS
Voor deze activiteiten hoef je niet in te schrijven.Hier kan je tussen de 
workshopssessies gewoon binnen en buiten wandelen als je tijd en 
zin hebt. Ze gaan doorlopend door tussen 9:30 en 15:00. Een extra 
groot aanbod dit jaar! Deze doorlopers zijn te vinden in de gangen 
van het Conservatorium en de Academie. 

“THÉ DANSANT” IN DE ZAAL
Dit jaar willen we de hele dag fuiven.Er zal de mogelijkheid zijn om 
de benen uit te slaan in de grote zaal. De leerlingen van AP zullen dit 
feest mee begeleiden. Trek dus je dansschoenen aan als je naar het 
festival komt!

BRIEZZ
Omdat Briezz vorig jaar zo’n groot succes oogstte, hebben we hen 
dit jaar opnieuw uitgenodigd om het podium in te nemen. Tijdens 
de middag en na de workshops zullen zij mee voor de sfeer zorgen 
tijdens ons festival. 

GRAFFITI MET SJABLONEN
Werk mee aan onze graffiti-muur.Het is een muur die wij gaan 
omvormen tot een groot kunstwerk.Maak in een vrij moment even tijd, 
kies je favoriete sjabloon en kleur en versier mee onze festivalmuur. 
Word zo een echte graffitikunstenaar. 

MONOTYPE
Een monotype is een druktechniek waarbij slechts één afdruk kan 
worden gemaakt. De techniek wordt ook wel monoprint genoemd. 
Op een plaat wordt drukinkt open gerold. Terwijl de inkt nog nat is, 
wordt er een blad papier op de plaat gelegd en maak je je tekening. 
Je gaat met een bijzonder werkje naar huis!
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KANDINSKY-BOOM MET BOOMSTAMSCHIJFJES (GROEPSWERK)
We werken samen aan een grote Kandinsky-boom.Schilder een 
schijfje in de kleuren van de regenboog en hang het op in de boom! 
Het zal een heerlijk groot groepskunstwerk worden! 

FOTOHOEK/ GRIMEREN 
Een uniek en knotsgek aandenken aan een leuke dag? Kom langs in 
onze fotohoek, duik in de verkleedkoffer, laat je schminken tot een 
rat of clown en poseer voor onze fotograaf van dienst! Ga met een 
unieke foto naar huis. Nadien zetten we de foto’s op onze
facebookpagina.

PLOOISJARABANG
Sjarabang is de Mechelse dialectvorm van char-à-bancs of 
jan-plezier. In 2015 bouwden we een unieke levensgrote sjarabang 
om onze toneelstukken op te voeren. Maar jij kan vandaag ook al 
jouw eigen bijzondere mini-sjarabang creëren! Kleuren, stickeren, 
knippen,plooien, plakken en klaar!

CIRCUSTECHNIEKEN 
Heb je er ooit al eens van gedroomd om mee toe doen in een 
circus? Dat kan…. We hebben tal van materialen zoals balletjes en 
diabolo’s waarmee we aan de slag kunnen gaan.
Na hier gepasseerd te zijn, ken je zeker wel een trucje om mee uit te 
pakken. 
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BUTTONS 
Wil je paraderen met een unieke button? Dan is dit hét moment. Wij 
hebben het materiaal om een stoere gepersonaliseerde button zelf te 
ontwerpen, wil je liever een unieke tekening die je enkel hoeft in te 
kleuren, dat kan ook. 

MACRAME/ SCOOBIDOO
Wil je jouw armbanden collectie verder uitbouwen, of graag een 
origineel cadeautje voor iemand maken? Dan ben je hier aan het 
juiste adres. Macramé en scoobidoo-draad zijn speciaal gemaakt om 
er kleurrijke bandjes van te maken, kom zeker eens een kijkje nemen. 
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DOEWORKSHOPS

Voor deze workshops moet ingeschreven worden. Duid je keuze aan 
op het juiste (dinsdag/donderdag, algemeen/scholen) 
inschrijvingsformulier. Alle doeworkshops gaan zowel op dinsdag als 
op donderdag door op de vermelde tijdstippen.

DOEWORKSHOP 1  PERCUSSIE
Djembé’s, een trompet, een bliksemschaal en nog heel wat kleine 
instrumentjes: materiaal genoeg om ritmisch kabaal te maken. Zet jij 
mee het conservatorium op stelten met bonkende Afrikaanse ritmes? 
Schrijf je dan in voor een sessie percussie! (ook voor scholen)

AANTAL DEELNEMERS 30 per sessie
WANNEER?   10:00 – 11:00
    11:30  –  12:30
    13:30 – 14:30 

DOEWORKSHOP 2  KLANKRELAXATIE
Even ontsnappen aan de drukte van het festivalgedruis? Dan  is deze 
workshop een aanrader. Je raakt helemaal ontspannen in een 
gezellige ruimte. Door de klanken van gongs, cimbalen, rammelaars, 
rainsticks en de stem van de lesgever word je meegevoerd naar een 
onbekende wereld. Genieten maar!

AANTAL DEELNEMERS 25 per sessie
WANNEER?   10:00 – 11:00
    11:30  – 12:30
    13:30 – 14:30
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DOEWORKSHOP 3  WOLSCHILDERIJ MAKEN
Een schilderijtje in wol? En nee, we gaan niet breien, haken of 
borduren. Ook komt er geen lijm aan te pas! Wel werken we met 
een viltnaald waarmee we kleine plukjes wol op een bijzondere 
onderdoek prikken. Eerst wordt de achtergrond gevormd, daarna de 
details. 

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

DOEWORKSHOP 4  JUWELEN MAKEN
In deze workshop leer je juwelen maken met allerhande materialen 
(fimo, fietsbanden, vilt, Nespresso-caps, papieren kralen, …). Door te 
combineren met bestaande kralen krijg je sowieso een uniek stuk.

AANTAL DEELNEMERS 15 per sessie
WANNEER?   10:30 – 12:30
    13:00 – 15:00
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DOEWORKSHOP 5  INTUITIEF SCHILDEREN
De beste omschrijving is: uitdrukking geven aan het verlangen om te 
schilderen vanuit je gevoel. Je kan er een uitlaatklep in vinden 
waarmee je uitdrukking en vorm kan geven aan je emoties. 
Deze workshop is bedoeld om creatief bezig te zijn en je op een 
ontspannende manier dichter bij jezelf en je gevoelens te brengen. 

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

DOEWORKSHOP 6   AROMATHERAPIE EN HANDMASSAGE
Een workshop voor stille genieters! Verdwijn even in een wereld vol 
geuren. Wist je dat de juiste geur ervoor kan zorgen dat je je lekker 
in je vel voelt? Een handmassage zal dit heerlijke gevoel alleen maar 
versterken. Je leert meteen ook enkele kneepjes om zelf een massage 
te geven.

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

16



17

DOEWORKSHOP 7  AQUAREL SCHILDEREN
In deze workshop leer je hoe je schildert met aquarel of waterverf, 
de techniek bij uitstek voor vloeiende kleuren en lijnen. Schilderen 
met aquarel is niet te vergelijken met dekkende verf zoals acryl, deze 
workshop leert je de juiste aandachtspunten.

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

DOEWORKSHOP 8  BLOEMSCHIKKEN
De lentekriebels zijn volop begonnen, dus is het tijd om die groene 
vingers aan het werk te zetten met de typische lentebloeiers. Je leert 
enkele eenvoudige technieken met een maximum aan resultaat. Na 
afloop heb je je eigen bloemstukje om thuis de kast op te fleuren of 
cadeau te doen!

AANTAL DEELNEMERS 15 per sessie
WANNEER?   10:30 – 12:00
    13:00 – 14:30
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DOEWORKSHOP 9 GEZONDE HAPJES IN EEN HANDOMDRAAI
Wil je wel eens iets anders dan de gewone chips, kaas en salami 
voor je bezoek of je feestje? In deze workshop gaan we lekkere, 
snelle, makkelijke, goedkope hapjes op tafel toveren. Het wordt een 
feest om ze te maken, te zien, te ruiken, te proeven en ze zijn stuk 
voor stuk nog gezond ook! Breng een plastic doosje mee om de 
restjes mee naar huis te nemen.Deze workshop wordt aangeboden 
door Vormingplus Mechelen.

AANTAL DEELNEMERS 20 per sessie
WANNEER?   10:00 – 12:00
    13:00 – 15:00

DOEWORKSHOP 10          AFRIKAANSE DANS
Voor deelnemers die op zoek zijn naar energiek en opzwepend 
dansplezier! Op percussie-ritmes ontdek je deze bijzondere manier 
van dansen: contact met de grond, het ritme in heel je lichaam 
voelen, eenvoudige bewegingen die zich herhalen. Kom meedoen 
en voel aan den lijve het opzwepende effect van Afrikaans dansen! 

AANTAL DEELNEMERS 20 per sessie
WANNEER?   10:00 – 11:00
    11:15   – 12:15
    13:00 – 14:00
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DOEWORKSHOP 11           GEDICHTEN MAKEN
Via korte, speelse opdrachten gaan we op zoek naar mooie en 
minder mooie momenten in ons leven. We werken rond het 
thema geluk en delen onze ervaringen met mekaar. 
Onder begeleiding giet je je gedachten in één of meerdere korte 
gedichten.

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

DOEWORKSHOP 12  JUWELEN VILTEN
Vilten is één van de oudste processen om van gekleurde wol een 
stof te maken. Het is een eenvoudige handeling waarvoor je weinig 
nodig hebt. Water, wol en zeep… en de warmte van je handen 
volstaan. De wolvezels gaan open en haken in mekaar en je krijgt 
een prachtig samenhangend geheel. In deze workshop maken we 
een broche, oorbellen of een hanger. 

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

DOEWORKSHOP 13  MOZAIEKSCHILDERIJ
Mozaïek is een kunstvorm waarbij een grote afbeelding wordt 
vervaardigd uit een groot aantal kleine gekleurde steentjes. In de 
Griekse en Romeinse tijd werden in luxe villa’s mozaïeken gemaakt, 
waarop afbeeldingen van keizers, goden of taferelen van alledag te 
zien waren. Wij werken met eenvoudige leuke tekeningen. Maak je 
keuze uit een aantal tekeningen, kies je kleurige steentjes en ga aan 
het werk.

AANTAL DEELNEMERS  12 per sessie
WANNEER?   10:30 – 12:30
    13:30 – 15:30
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DOEWORKSHOP 14   ABSTRACT SCHILDEREN 
OP DOEK MET TAPE
Acrylverf, een canvas en schilderstape, meer heb je niet nodig om tot 
een prachtig resultaat te komen. Je kan het houden bij geometrische 
vlakken, maar die kan je ook verder invullen met patronen of 
eenvoudige figuren. Laat je door onze meesters in deze techniek 
ondersteunen en ga naar huis met een werkje waar je trots op zal 
zijn.

AANTAL DEELNEMERS      12 per sessie
WANNEER?              13:00 – 15:00

DOEWORKSHOP 15  RAINSTICKS MAKEN
Rainsticks zijn ratels gemaakt van gedroogde holle plantenstengels. 
Als je ze omdraait of schudt, maken ze een geluid dat lijkt op het 
tokkelen van de regen.  In deze workshop maak je je eigen rainstick 
en beschildert deze zodat je met een mooi instrument naar huis kan.

AANTAL DEELNEMERS       15 per sessie
WANNEER?   10:00 – 12:00
    13:00 – 15:00
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DOEWORKSHOP 16 MONSTERKNUFFELS BREIEN 
Uniek, een beetje wild maar ook lekker zacht. Eén ding staat vast: je 
kan er mee knuffelen maar het zijn geen watjes, die monsterknuffels. 
Klinkt dit goed? Haal dan die breinaalden maar boven. We breien 
met dik garen een lap, naaien deze in elkaar tot een lijfje en werken 
de monsterknuffel af met alles wat we kunnen vinden: vilt, veren, 
linten, sokken, dennenappels enz.. Recht of scheef, blauw of oranje, 
alles kan en alles mag. Brei-expert zijn is niet nodig, maar een beetje 
basiskennis is wel handig. Voor wie absoluut niet kan breien, maar 
toch een eigen knuffel wil ontwerpen, ligt er een lijfje klaar. 

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

DOEWORKSHOP 17   MASKER VERSIEREN
We starten met een eenvoudig blanco masker waar jij verder creatief 
mee aan de slag kan. Gewoon schilderen in een kleurtje of 
uitbouwen tot een gruwelijk masker…. alles kan. Wij zorgen voor het 
nodige materiaal én de inspiratie!

AANTAL DEELNEMERS 15 per sessie
WANNEER?   10:30 – 12:00
    13:00 – 14:30
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DOEWORKSHOP 18  ZINGEN
Zing, Zong, Zang met Sjarabang! Kunstproeven wordt nog cooler 
als je mee komt zingen en spelen met percussie-instrumentjes. Hilde 
Frateur komt terug met haar accordeon en ukuelele en jullie zijn de 
bemanning aan boord van ‘‘Den Belgica’’, op weg naar Antarctica! 
Reis mee want als we Italië passeren, zingen we Bella Ciao of 
Mamma Mia! Aan het einde loten we al spelend een vrijwilliger die 
zijn favoriet liedje aan de micro zingt terwijl wij in “ Het Sjaraban-
gorkest van de dag” meespelen. ‘ t Is altijd feest als we samen zin-
gen bij Sjarabang!

AANTAL DEELNEMERS 20 per sessie
WANNEER?   11:00 – 12:30
    13:30 – 15:00

DOEWORKSHOP 19   SCHILDEREN ZOALS LICHTENSTEIN 
Roy Lichtenstein was een Amerikaanse kunstenaar. Hij is vooral 
bekend door zijn cartoons met felle kleuren en dikke zwarte omlijning. 
Net zoals hij werken we met dikke stippen, rood, blauw en geel. 
Op het eind ziet ons schilderijtje er net zo uit als een hippe stripprent. 
Deze workshop wordt gegeven door het Het Grote Plein. 

AANTAL DEELNEMERS 15 per sessie
WANNEER?   10:00 – 12:00
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DOEWORKSHOP 20  MINIATUUR SJORREN 
Sjorren is een techniek waarbij je via verschillende knopen stevige 
dingen bouwt. Je gaat met bamboe en touwen aan de slag om een 
constructie te maken. Word voor minstens één dag een echte scout! 
En leer de kneepjes (of knoopjes) van het vak. 

AANTAL DEELNEMERS  15 per sessie
WANNEER?    10:00 – 11:30 
     13:00 – 14:30 

DOEWORKSHOP 21  CUPCAKES VERSIEREN 
Hier zorgen we ervoor dat cupcakes niet enkel heerlijk smaken, maar 
ook dat ze er heerlijk uitzien.We gaan met verschillende materialen 
en met verschillende kleuren aan de slag om zo cupcakes te versieren 
zodat ze (bijna) te mooi zijn om op te eten. Neem een plastic doosje 
mee om de restjes mee naar huis te nemen. 

AANTAL DEELNEMERS  15 per sessie
WANNEER?    10:00 – 11:30 
     13:00 – 14:30
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KIJKWORKSHOPS

Ook voor deze workshops moet je inschrijven. Kies je sessies op het 
(juiste!) formulier. 

KIJKWORKSHOP 1    STADSWANDELING
Wil je Mechelen op een andere manier leren kennen, dan is dit 
het ultieme moment. Het wordt een unieke en ludieke ervaring. We 
verkennen al wandelend de mooie stad en dankzij een tal van 
doe-opdrachten ontdekken we prachtige plekjes. 

AANTAL DEELNEMERS? 20 per wandeling
WANNEER?   10:30 – 12:30
    13:30 – 15:30 

KIJKWORKSHOP 2      ROZENROOD 
ROZENROOD brengt een verhalenkoffer met vrolijke en gekke 
verhalen mee:avonturen over een ondeugende aap, een slimme egel, 
een brutale tijger... en een muis met een dik gat! Vertellingen met een 
vleugje magie en humor. Luister- en mee-doe-vertelsels voor genieters!

AANTAL DEELNEMERS? 25 per voorstelling
WANNEER?   10:30 – 11:30
    13:00 – 14:00

24
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KIJKWORKSHOP 3  IMPRO THEATER 
Wil je een olifant op café zien of ben je benieuwd hoe een 
luchtballon in de keuken eruit ziet? Hier kan je alles beleven wat jij 
wil.Geef een opdracht en zij zetten het in scene.Begin je 
lachspieren al maar te trainen, want deze zal je nodig hebben. 

AANTAL DEELNEMERS? 25 per voorstelling
WANNEER?   10:30 – 11:30

KIJKWORKSHOP 4  DANSVOORSTELLING
De danseres van deze voorstelling danst een ode aan de (h)eerlijke 
kindertijd.Of je nu 3 of 99 bent, je zal meteen warm worden van de 
zwierige armbewegingen en hemelse sprongen. Mooie beelden om 
naar te kijken.  

AANTAL DEELNEMERS? 50 per voorstelling
WANNEER?   10:00 – 11:00
        13:00 – 14:00 

EXTRA VOOR IEDEREEN: �HET SPEL ZIT OP DE WAGEN: 
ROMEO EN JULIA�

“Het spel zit op de wagen: Romeo en Julia” is een modern 
wagenspel rond het verhaal van Romeo en Julia, maar dan in een 
geheel eigen bewerking van regisseur Tom Pyck. Vorig jaar 
brachten we hier reeds een kort voorsmaakje van, nu kan je het 
volledige verhaal komen bekijken. 

AANTAL DEELNEMERS? Iedereen welkom! 
WANNEER?   14:30 – 15:15
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MET DANK AAN
Onze partners: Stad Mechelen, Provincie Antwerpen, Cera 
Foundation, Vlaamse Overheid, Ast Fonteyne Genootschap, 
Vormingplus Mechelen, Het Grote Plein, AP-hogeschool Antwerpen– 
opleiding ergotherapie, KVG-groep.Onze deskundige 
workshopbegeleiders die ervoor zorgen dat het twee leuke, 
creatieve dagen worden.Onze geweldige vrijwilligers en de student-
en en docenten ergotherapie zonder wiens hulp het niet mogelijk was 
om Kunstproeven te realiseren!

Sjarabang vzw respecteert uw privacy volgens de wetgeving van 1992. Uw persoonlijke 
gegevens worden enkel gebruikt voor de organisatie van onze eigen activiteiten en om 
u op de hoogte te houden van onze toekomstige activiteiten. U heeft het recht om uw 
gegevens in te kijken, aan te passen of te laten verwijderen. Neem hiervoor contact op 
met info@sjarabangvzw.be Door in te schrijven geef ik Sjarabang vzw toelating om foto-
materiaal dat tijdens deze activiteit gemaakt wordt te gebruiken in haar eigen publicaties.
Deze foto’s worden in geen geval verkocht of uitgeleend aan derden
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Marleen D’joos
Mart De Wever 
Hoviusstraat 2 
2800 Mechelen 
015 63 96 14
0477 23 90 78

info@sjarabangvzw.be
www.sjarabangvwz.be

  www.facebook.com/Sjarabang  www.facebook.com/Sjarabang
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