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Dag lieve kunstenaars en sympathisanten,

Een nieuw jaar, nieuwe plannen. Voor heel wat mensen betekent de
start van een nieuw jaar ook het moment om goede voornemens te
maken. Meer sporten, minder snoepen, duurzamer leven, minder
uitgeven, we kennen ze allemaal. Pak het dit jaar eens anders aan en
leg je toe op meer creativiteit! Ontdek een nieuwe techniek of
experimenteer met onbekende materialen. En wat is de beste plek om
daar mee te beginnen? Natuurlijk, het atelier van Sjarabang! 
Je kan inschrijven voor een frisse reeks workshops en de deuren van
het vrij atelier staan eveneens open. We nodigen je van harte uit
voor de première van onze nieuwe toneelvoorstelling “The
Normalisers” en enkele tentoonstellingen. Tenslotte kunnen we ook al
verklappen dat we bezig zijn met de aanmaak van een heuse
kunstwebshop. Spannend! 

Marleen, Nicole, Maya & Mart
 

v.l.n.r.: Maya, Nicole, Marleen, Mart
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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. 
Het kalf wil de put uit! De kleurrijke geitjes en kalfjes springen
binnenkort de Mechelse straten in. Ze dartelen vrolijk rond in
winkeletalages en brengen wat meer kleur en hopelijk een lach op je
gezicht.

Van 12/2 tot 24/4/22 kom je in de Mechelse etalages 150 vrolijke
beelden tegen, gemaakt door kunstenaars met en zonder beperking. 
In de deelnemende winkels vind je een handige winkelwandelbrochure
met alle adresjes mooi opgelijst. Mechelen MeeMaken steunt het
project en geeft weer twee mooie prijzen weg!

Meer informatie over de tentoonstelling en de wedstrijd vind je
weldra op onze website en sociale media.

WINKELWANDELTENTOONSTELLING 2022 
VOORUIT MET DE GEIT, VOOR HET KALF VERDRONKEN IS!

4



KUNSTPROEVEN 
28+29+31/3/2022

Kunstproeven vindt in 2022 opnieuw plaats in maart, en wel op 28, 29
en 31 maart. Op het programma staan nieuwe workshops als Schilderen
naar Hundertwasser of Karel Appel, een vismobiel maken of initiatie
improvisatietheater (en natuurlijk nog vele andere). We nodigen
jullie allemaal van harte uit om drie dagen van kunst te komen
proeven in fijn gezelschap! 

Om alles van een leien dakje te laten lopen, zoeken wij nog heel wat
vrijwilligers die graag een handje willen komen toesteken. Wil jij
ondersteunen bij een workshop of kom je graag broodjes smeren? 
Laat het ons weten! Alle informatie vind je op www.sjarabangvzw.be!
Misschien is dit zelfs wel een leuke activiteit om als teambuilding
met de collega’s te doen? Neem contact op met Sjarabang en we
bekijken samen wat mogelijk is!

VRIJWILLIGERS GEZOCHT!
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De allereerste tekenfilms bestonden uit tekeningen die snel na
elkaar afgespeeld werden. Deze techniek wordt stop-motion genoemd.
Wist je dat het helemaal niet zo moeilijk is om zelf zo’n eenvoudig
animatiefilmpje te maken? In deze workshop gaan wij onze eigen
Sjarabang-film maken, door het fotograferen van afbeeldingen. 
Doe je mee?

WORKSHOPS

De Engelse kunstenaar David Hockney is vandaag één van de meest
populaire kunstenaars ter wereld. Hij staat bekend om zijn
realistische schilderstijl. Veelvoorkomende thema's in zijn werk
zijn zwembaden, portretten en landschappen. In 2020 legde Hockney
zich toe op een nieuwe manier van schilderen, namelijk met behulp
van zijn Ipad. Hij maakte zo een reeks prachtige werken over de
ontluikende lente. We werken tijdens deze workshop naar het
voorbeeld van deze veelzijdige kunstenaar.

Zaterdag 19 februari 2022 - 13:30 -16:30 - €25

19/2/2022 SCHILDEREN NAAR DAVID HOCKNEY 

2/3/2022 STOP-MOTIONFILMPJE MAKEN 

Woensdag 2 maart 2022 - 13:30 - 16:30 - €20
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13/4/2022 EEN NANA IN GIPS 
Niki de Saint Phalle was een Franse
kunstenares. Zij bekwaamde zich in
verschillende disciplines zoals
collages en action-painting, maar
werd vooral bekend met haar Nana’s,
volle oervrouwen in felle kleuren.
Door deze Nana’s laten wij ons
inspireren. We vormen ze eerst met
piepschuim, ijzerdraad en
papiertape en bedekken ze daarna
met gips. Eventjes laten drogen,
dan schilderen we ze in felle
kleuren met speelse motieven. 
Let op! Deze workshop duurt een
hele dag, breng dus je lunchpakket
mee!

Woensdag 13 april 2022 - 10:00 - 17:00 - €45

Niet elke foto is meteen een streling voor het oog. Wanneer raakt
een beeld ons en wanneer niet? Veel hangt af van hoe het is
opgebouwd. Dat noemen we de compositie.
In deze workshop bespreken we verschillende manieren om een foto
beter te maken aan de hand van enkele hulpmiddelen. 
Na een woordje uitleg en wat beelden kijken, gaan we zelf aan de
slag in de praktijk met allerlei onderwerpen. Dus breng zeker je
camera mee. 

21/5/2022 FOTOGRAFIE

Zaterdag 21 mei 2022 - 13:30 - 16:30 - €20

Zaterdag 19 maart 2022 - 13:30 - 16.30 - €20

We maken in deze workshop gebruik van verschillende materialen,
zoals aquarel en pastel, om een mooi landschap te creëren. De basis
van het landschap schilder je met aquarelverf. Daarna leer je hoe je
met andere materialen het landschap nog meer tot zijn recht kan
laten komen. Zo zullen er ook aquarelstiften en pastelkrijtjes
worden gebruikt. Al een beetje nieuwsgierig? Schrijf je dan in!

19/3/2022 MIXED MEDIA AQUAREL/PASTEL: LANDSCHAP 
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We zijn op zoek gegaan naar nieuwe druktechnieken. Deze keer gaan we
aan de slag met een goed uitgewassen en opengesneden melkkarton.
Hierop maak je een tekening. Je kiest welke delen er gedrukt worden
en welke wit blijven. Door met veel geduld en een klein mesje delen
weg te snijden, krijgt jouw unieke drukwerk vorm.

25/5/2022 SCHITTEREND ZILVERPAPIER

18/6/2022 DRUKTECHNIEKEN: TUSSEN ETS EN LINOSNEDE

Zaterdag 18 juni 2022 - 13:00 - 16:30 - €25

Woensdag 25 mei 2022 - 13:30 tot 16:30 - €20

Daarna vormen we een reliëf, al dan niet in
kleur. Het reliëf komt tot stand aan de hand
van touwtjes en stukjes karton die een
tekening vormen. Deze overtrekken we met
zilverpapier. Het zal gaan schitteren,
schitter jij mee?

In deze workshop verkennen we op twee
manieren de mogelijkheden van aluminiumfolie.
Eerst maak je een 3D-figuurtje dat je
favoriete actieve bezigheid uitbeeldt, je
favoriete sport, dans, …
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VRIJ ATELIER
Welkom in ons gezellige atelier in de Hoviusstraat! Het vrij atelier
is bedoeld voor alle creatievelingen die op zoek zijn naar een plek
om in gezelschap beeldend te werken. De atelierbegeleiders staan je
bij met raad en daad.

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

WELKE TECHNIEKEN KAN JE KOMEN UITPROBEREN?

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

WORKSHOPS OP VRAAG
Sjarabang heeft een ruim aanbod aan
workshops die op verplaatsing
aangeboden worden. Heb je zelf een idee
waar je graag creatief mee aan de slag
wil? Dat horen we ook graag! 
Geef ons een seintje en we bekijken
samen wat de mogelijkheden zijn. 
Je kan ons aanbod al eens bekijken op
www.sjarabangvzw.be. 

 

€12 per beurt - €120 voor een beurtenkaart van 12 beurten.
Inbegrepen: materiaal, begeleiding, verzekering, versnapering in de
pauze.

PRIJS?

Let op!
Atelier

gesloten van
5-12/5/22

(kamp Dworp)
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Sjarabang heeft een hele collectie kunstwerken in huis, gemaakt in
het atelier of tijdens de creatieve kampen. Deze werken bieden we te
koop of te huur aan omdat we ervan overtuigd zijn dat de talenten
van onze kunstenaars helemaal tot hun recht komen aan de muur van
jouw huiskamer of kantoor. Tijdens de coronaperiode werd de huidige
collectie helemaal opgefrist: nieuwe werken werden ingelijst, kaders
werden hersteld,…. Achter de schermen zijn we hard aan het werk om
de kunstwerken in een handige webshop te plaatsen. Zo kan je van
thuis uit je kunstwerk kiezen! Wil je graag een kijkje nemen in de
collectie? Kom gerust eens langs!

ARTOTHEEK 

De komende maanden zijn we alvast blij met volgende
tentoonstellingen in het vooruitzicht! 

Van 12/2 tot 24/4 is er natuurlijk onze winkelwandeltentoonstelling
"Vooruit met de geit"!. Die is te bekijken in de etalages van het
Mechelse stadscentrum. In de gangen van het IMELDAZIEKENHUIS in
BONHEIDEN kan je van 26/6 tot 26/7 een collectie Sjarabang-werken
bekijken. Ook in VORMINGSCENTRUM DESTELHEIDE mogen we gedurende drie
maanden laten zien welk talent wij in huis hebben.  

Winkelwandeltentoonstelling: 12/2 - 24/4/2022
Expo Imeldaziekenhuis: 26/6 - 26/7/2022 

Expo Vormingscentrum Destelheide: sept-dec. 2022
   Adres: Imeldalaan 9, 2820 Bonheiden

   Adres: Destelheidestraat 66, 1635 Dworp

TENTOONSTELLINGEN
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TONEEL “THE NORMALISERS”

“The Normalisers” wordt een voorstelling die alle overtuigingen,
ideeën en fantasieën over wat normaal en wat absoluut niet normaal
is aan het wankelen brengt. Voor dit project slaan we de handen in
mekaar met professioneel theatergezelschap Abattoir Fermé.

Dus jij denkt dat je normaal bent? Dat deze manier van leven normaal
is? Dat wij op een normale manier met elkaar omgaan? Het is niet zo
gek dat je dat denkt. Het is er lange tijd heel normaal aan toe
gegaan in ons kleine landje. We zeiden: goedemiddag! Of: hoe gaat
het met u? En: komt u binnenkort weer eens op de koffie? Soms, als
het misging, zeiden we: Dat was stom. En dan maakten we het weer
goed. 

Maar de laatste tijd is er iets anders aan de hand. Iets vreemds.
Het lijkt alsof de mensen elkaar niet meer echt aankijken. Alsof er
een heel koude wind door de straten jaagt. Terwijl mensen
dondersgoed weten dat het gevaarlijk is om in een koude wereld te
leven. 

Gelukkig is er nog een groep mensen op deze aarde die nooit zal
vergeten hoe het hoort. Samenleven. Samen met de jongen op het
voetbalveld, met de dame in de politiek. Het meisje in het park, 
de man bij de bushalte. Met de buurvrouw, de schoolmeester, de
conducteur, de kunstenaar, de pizzabezorger. Met al je vrienden maar
vooral met iedereen die je niet kent. En gelukkig zijn deze mensen
bereid om ons te helpen. Zij noemen zich: The Normalisers.

HOU DEZE DATA VRIJ!
Zat 18/6/22: première
Zon 19/6/22
Vrij 24/6/22
Zat 25/6/22
Zon 26/6/22

Locatie: KC Nona
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OP KAMP 

Elk jaar reizen we in de zomermaanden met een groep van 25
deelnemers met een beperking naar Frankrijk. De lokale sfeer
opsnuiven, genieten van het deugddoende warme weer in een gezellige
groep, maar ook elke dag aan kunst doen, dat staat er op het
programma. Wie gaat er mee op een onvergetelijke reis? De precieze
periode wordt nog aangekondigd, maar je kan eind juli, begin
augustus alvast vrij houden als je mee wil gaan. 

Prijs: €940 (vervoer met de bus, verblijf in volpension, uitstappen,
materiaal, begeleiding, reisverzekering).

MET SJARABANG NAAR HET ZONNIGE ZUIDEN

Het is altijd fijn om met Sjarabang op kamp te gaan! In mei vind je
ons een weekje in Vormingscentrum Destelheide, dit kamp is al
helemaal volzet. Na het succes van ons kamp in Lier zijn we ook
volop plannen aan het smeden voor een nieuw stadskamp. Hierover
volgt later meer.
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PRIKBORD
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 via
moreelshuis@sjarabangvzw.be en
stel al je vragen!

Het Kunstuur toont momenteel een
derde collectie bijzondere
Belgische kunstwerken uit de
periode 1850-1950. Deze keer
vertellen o.a. Guido Belcanto en
Maaike Cafmeyer een verhaal bij
de werken. Onze huiskunstenaars
mogen hun interpretaties van hun
favoriete werken tonen in Het
Kunstuur. Binnenkort volgt er
opnieuw een veiling van deze
schilderijen.

HET KUNSTUUR
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KALENDER
JANUARI 2022

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 28

29 30 31

FEBRUARI 2022

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 2018 19

21 22 23 24 25 26 27

28

MAART 2020

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

2014 15 16 17 18 19

21 22 23 24 25 26 27

3129 3028

ACTIVITEITEN

19/2 WS Schilderen naar David
Hockney

2/3 WS Stop-motionfilmpje maken

19/3 WS Mixed media
Aquarel/Pastel: Landschap

15/1 Take away mosselsouper 
nr twee

ACTIVITEITEN

23 + 24/3 - Gesloten - 
 voorbereiding Kunstproeven

28 + 29 + 31/3 KUNSTPROEVEN

12/2 Start ww-tentoonstelling
"Vooruit met de geit"

Gesloten - kerstvakantie



APRIL 2022

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 29 3028

MEI 2022

3 4 5 62 7 8

10 11 12 139 14 15

17 18 19 20 21 2216

24 25 26 2723 2928

30 31

JUNI 2022

1

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 29 3028

13/4 WS Een nana in gips

21/5 WS Fotografie

25/5 WS Schitterend zilverpapier

18/6 WS Druktechnieken: tussen
ets en linosnede

18/6 - 19/6 - 24/6 - 25/6 - 26/6
Theatervoorstelling
"The Normalisers"

vrij atelier

workshop

activiteit

gesloten

18/4 Paasmaandag

7-11/5 Creatief kamp Dworp

5-12/5 Gesloten - kamp Dworp

26/5 Atelier gesloten -
O.H.Hemelvaart

6/6 Pinkstermaandag



Bij de organisatie van al
onze activiteiten houden we

rekening met de op dat
moment geldende corona-
maatregelen. Hou onze

Facebookpagina in het oog
voor updates en schrijf je

in voor de Sjarabang-
nieuwsbrief.

 


