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Lieve Sjarabang-kunstenaars en sympathisanten,

Nu we allemaal de verwarming een graadje lager moeten zetten, hebben
we meer dan ooit nood aan een warm dekentje om onder te kruipen. 
Een wollen deken of eentje van fleece, dat komt van pas in de zetel.
Kunst kan ook dat broodnodige warme dekentje zijn, maar dan voor het
gemoed. En daar kunnen wij bij Sjarabang heel erg goed voor zorgen. 

In het vrije atelier kan je je eigen project vormgeven onder
zorgzame begeleiding van onze vrijwilligers. Nu kan je hier ook op
dinsdagnamiddag terecht, een aanrader voor wie graag met klei werkt.
Vergeet ook niet naar onze lijst nieuwe workshops te kijken of er
iets bij zit dat je aanspreekt.

Heb je al gehoord van Kunstpakt? Dat is de naam van onze
gloednieuwe, opgefriste artotheek. Die staat nu online zodat je heel
gemakkelijk bijzondere kunst op jouw maat kan kiezen. 
Sluit jij ook een Kunstpakt met Sjarabang? 

In het voorjaar is het weer tijd voor ons driedaags festival,
Kunstproeven. We hopen weer honderden creatievelingen met en zonder
beperking te verwelkomen in maart. Vanaf begin april kan je in het
Mechelse stadscentrum op jacht naar de Opsinjoorkes in de etalages
van de winkels. Deze mascottes kondigen de Special Olympics aan, die
eind mei plaatsvinden in Mechelen.
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Onze creatieve kampen plaatsen je al met één voet in de zomer. 
In juni gaan we zoals vanouds naar Destelheide, in juli gaan we voor
de eerste keer naar de Kasteelhoeve in Wange. Niet naar Frankrijk
dus, maar een geweldige locatie in eigen land.

Sjarabang staat voor inclusie, dat is intussen welbekend. Met onze
schoolvoorstelling “Koffie en Taart” en het educatief project
“Vreemde vogels vliegen ook” willen we het inclusieverhaal in scholen
brengen. Geef jij les en zie jij hier iets in voor je leerlingen?
Laat het ons weten!

Ontdek al onze plannen, groot en klein, in deze brochure!

Liefs van Marleen, Nicole, Maya, Olesya & Mart 
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WORKSHOPS
Een workshop bij Sjarabang betekent op een gezellige laagdrempelige
manier kennis maken met een nieuwe techniek of thema. De sessies
worden begeleid door een deskundige lesgever. Iedereen met een
gezonde creatieve interesse is welkom: jong en oud, met of zonder
beperking.

Inschrijven voor de workshops kan via info@sjarabangvzw.be of via het
onlineformulier op www.sjarabangvzw.be.

28/1/2023 PORSELEIN SCHILDEREN
Wat is er mooier dan een eigenhandig
beschilderd bord of kopje? Je ontwerpt
eerst een eigen motief en dat schilder 
je vervolgens op een aantal stukken
servies. Wij zorgen voor het nodige
materiaal, maar je kan ook zelf een
voorwerp in porselein meebrengen.

Zaterdag 28 januari 2023  
13.00 - 17.00 - €35 

22/2/2023 MEXICAANSE DIEREN MET MOTIEFJES

In Mexico vind je de grote Sonora
woestijn. Daar groeien cactussen en
leven reptielen zoals hagedissen,
slangen,... . Wat zou er gebeuren
als we de dieren een hoed en kleren
geven? We gaan aan de slag met
vrolijke Mexicaanse kleuren en
motiefjes. 
Een grappig resultaat verzekerd.

Woensdag 22 februari 2023 
13.00 - 16.30 - €25 
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Vincent Van Gogh is alom bekend voor
zijn zonnebloemen en sterrennachten.
Wij gaan echter niet aan de slag met
deze onderwerpen, maar schilderen een
portret zoals Vincent dat zou gedaan
hebben. 
Breng een grote foto (liefst A4
formaat) van jezelf of van een
geliefde mee.

25/3/2023 PICASSO ANDERS BEKEKEN
Pablo Picasso's portretten spreken tot ieders verbeelding. 
Vaak lijken het wel maskers. Tijdens deze workshop gaan we deze
gezichten omzetten naar een 3D figuur. We schilderen vier figuren die
samen een geheel vormen. Een intensief werk met een bijzonder
resultaat. 

Zaterdag 25 maart 2023 - 10.00 - 16.30 - €45 

12/4/2023 SCHILDEREN 
A LA VAN GOGH

Woensdag 12 april 2023
13.30 - 16.30 - €25
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Let op! Deze workshop duurt een hele dag, vergeet je lunchpakket niet!



Zaterdag 1 juli 2023 - 18.30 - 21.30 - €25 

OP UITSTAP 
4/5/2023 HOF VAN BUSLEYDEN 
“VERBORGEN PARELS”
“Verborgen Parels” is een mooie
tentoonstelling van een honderdtal
Mechelse kunstwerken. Niet alleen
schilderijen zijn er te bewonderen, maar
ook edelsmeedkunst en beeldhouwwerken. 
Ga je mee op ontdekkingstocht naar deze
verborgen pareltjes?

Donderdag 4 mei 2023 - 13:00 - €35 

1/7/2023 MIDZOMERWANDELING 
Erwin van Mysterieus Mechelen neemt ons
mee op een avondwandeling door Mechelen. 
Kom je mee luisteren naar de sagen en
legenden, verhalen over Mechelse heksen 
en hekserij, spokerijen, oude volkse
verhalen, rare snuiters, geheime
genootschappen, eigenaardige vertellingen
en mystiek? Welke midzomernachtverhalen
zouden we ontdekken?  Na de wandeling
drinken we nog iets lekkers.

3+10/5/2023 ZEEFDRUKKEN
Zeefdrukken is een mooie techniek om een eenvoudige tekening meerdere
keren af te drukken op papier of een stoffen zak. Vele pop-art
kunstenaars werkten met deze techniek, zoals Roy Lichtenstein, 
Andy Warhol en Keith Haring. Uit hun stijl putten we inspiratie voor
deze workshop. 
Onze ervaren zeefdrukbegeleiders, Paul en Els, nemen je gedurende
twee dagen onder hun vleugels. De eerste dag maak je een ontwerp in
het atelier van Sjarabang. De tweede dag ga je je ontwerp drukken met
de zeven en rakels in het atelier van Paul.

Woensdag 3 mei 2023 - 13.30 - 16.30 - atelier Sjarabang
Woensdag 10 mei 2023 - 13.30 - 17.00 - atelier Paul Lettany - €60
(voor de twee dagen)
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GEZOCHT!
Creatieve 

vrijwilliger voor het
dinsdagatelier.
Bij voorkeur met 

ervaring met klei/keramiek!
Interesse? 

Meld je aan via
info@sjarabangvzw.be

 

Atelier gesloten van 6
tot 17 maart

(Kunstproeven) en 
van 29 mei tot 2 juni

2023 
(kamp Dworp).

LET OP!

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

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 waar nodig. 

WELKE TECHNIEKEN KAN JE KOMEN UITPROBEREN?

Op dinsdagnamiddag wordt er volop geëxperimenteerd met
kunstambachten, zoals keramiek, weven en drukken. Wil jij hier wat
over bijleren? Kom dan zeker op dinsdag langs. 

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

PRIJS?
€12 per beurt - €120 voor een beurtenkaart van 12 beurten.
Inbegrepen: materiaal, begeleiding, verzekering, versnapering in de pauze.
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WORKSHOPS OP VRAAG
Sjarabang heeft een brede waaier aan workshops die op verplaatsing
aangeboden worden. Wil jij graag een workshop organiseren in je klas
of tijdens een evenement van je vereniging? Wij werken graag een
voorstel op maat uit. Je kan ons aanbod al eens bekijken op
www.sjarabangvzw.be, maar we horen ook graag jouw eigen ideeën!

Sinds kort hebben wij ook enkele creatievelingen met een beperking
die als co-begeleider aantreden bij onze workshops. Wil jij je
publiek op een toffe manier laten kennismaken met mensen met een
beperking? Dan is dit een uitgelezen kans.

 

EEN ONVERGETELIJKE TEAMBUILDING? 
Op zoek naar een creatieve en verbindende teamactiviteit met je
collega's? We werken graag iets uit op maat van jouw groep. 
Een deskundige lesgever en onze co-begeleiders met een beperking
dompelen je onder in een creatieve techniek als schilderen, een
houten beeld maken of werken met druktechnieken. 

Eerst wat inspiratie opdoen? Combineer dan een workshop met een
bezoek aan het Kunstuur, een unieke belevingstentoonstelling van één
uur waarin verschillende topwerken aan bod komen. 
Voor meer informatie en een offerte op maat, stuur een mailtje naar
info@sjarabangvzw.be.
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AANBOD VOOR SCHOLEN
24+25/4/2023 SCHOOLVOORSTELLING "KOFFIE EN TAART"
In de zomer van 2022 ging huisregisseur Tom Pyck met onze acteurs met
een beperking in gesprek over thema’s als liefde, vriendschap,
eenzaamheid, … . Hieruit groeide het toneelstuk “Koffie en Taart”, 
een korte maar krachtige voorstelling die inkijk geeft in de
gevoelswereld van onze acteurs. De figuren waarmee gewerkt wordt,
werden eveneens door de acteurs gemaakt. Dit onder begeleiding van
Yvonne Baten.

Bij “Koffie en Taart” hoort een lespakket dat vooraf door de
leerkrachten kan gegeven worden. Na de voorstelling volgt een gesprek
met de acteurs. 

Deze voorstelling is geschikt
voor leerlingen vanaf de 3e
graad middelbaar onderwijs. 
Ook voor studenten hoger
onderwijs in een sociale
richting is deze voorstelling
een absolute meerwaarde.

DOELGROEP?

WANNEER?  Maandag 24/4/23  13:30
          Dinsdag 25/4/23  10:00 - 13:30

WAAR?     CC Mechelen
          Minderbroedersgang 5
          2800 Mechelen

PRIJS?    €7/leerling

Info/reservaties via info@sjarabangvzw.be 

PRAKTISCHE INFO

DUUR?
Duur voorstelling: 25 minuten.
Nabespreking met spelers en
begeleiding: 30 minuten.
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Een project over “anders zijn”. Vreemde vogels vinden we overal in
onze maatschappij. Mensen kunnen als “vreemd” bekeken worden door een
beperking, armoede, afkomst, …. . We denken samen na over de vraag
“wat is anders” in een interactief klasgesprek. Dat wordt gevolgd
door een een creatieve sessie waarin een vreemde vogel in piepschuim
en gips wordt gemaakt. Iedereen vult “vreemd” anders in, met heel
uiteenlopende resultaten. 

Deze workshop wordt mee begeleid door één van onze kunstenaars met
een beperking. Dat maakt de basisboodschap van deze sessie meteen
tastbaar!

VREEMDE VOGELS VLIEGEN OOK

DOELGROEP?
Leerlingen vierde, vijfde en zesde leerjaar lager onderwijs,
leerlingen eerste en tweede jaar middelbaar onderwijs, zowel gewoon
als buitengewoon onderwijs.

DUUR?
3u. Het klasgesprek duurt een klein half uurtje, de resterende 2.5u
worden besteed aan de creatieve sessie.

PRIJS?
€8/leerling materiaalkost
€60 per uur begeleiding.
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Schrijf je 
online in via

www.sjarabangvzw.be
of stuur een mailtje

naar
info@sjarabangvzw.be

Dit jaar stappen we niet op de bus voor een lange rit naar Frankrijk,
maar reizen we tot net boven de grens met Wallonië. Omdat de zomers
in België ook heerlijk zonnig en warm zijn en alles duurder wordt
(verblijf, vervoer, maaltijden), gaan we eens uitproberen of een
vakantie op een prachtige locatie in eigen land even plezant is. 

We kozen de Kasteelhoeve in Wange als bestemming, een bijzondere
verblijfplaats midden in de natuur, met een zwemvijver, paarden en
een prachtig domein. Een nieuw avontuur! Ook spannend is dat een paar
deelnemers in een tent mogen slapen (onder begeleiding uiteraard). 

Neem een kijkje op www.kasteelhoevewange.be en laat je verbluffen
door de prachtige accommodatie.

€790 (verblijf, activiteiten, materiaal, begeleiding, verzekering, vervoer)

We verblijven zoals vanouds in
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
creatieve ateliers (schilderen,
knutselen, ...), wandelingen, een
uitstap en avondactiviteiten zoals een
quiz, karaoke-avond en natuurlijk een
fuif. 

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

OP KAMP
CREATIEVE MIDWEEK DWORP - 29 mei - 2 juni 2023
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De werken van onze kunstenaars zijn begin dit jaar in maar liefst
drie tentoonstellingen te bekijken.

EXPO “INGEBLIKT” DESTELHEIDE -- DWORP: verlengd tot 31 januari 2023.
Adres: Destelheide - Destelheidestraat 66, 1635 Dworp

EXPO VC DE SCHAKEL -- MECHELEN: tot en met 15 januari 2023.
Adres: VC De Schakel - Steenweg 32 - 2800 Mechelen
Open op zaterdagvoormiddag - andere dagen op afspraak.

EXPO CC ‘T VONDEL -- HALLE: begin februari tot 23 juni 2023.
Adres: J. Possozplein 40 - 1500 Halle

TE HUUR/TE KOOP

KUNST MET IMPACT
VOOR JE KANTOOR OF WOONKAMER

Het is zo ver! Met trots en veel
plezier stellen we jullie Kunstpakt
voor. Een gloednieuw, pakkend online
platform waar je kunstwerken uit het
Sjarabang atelier kan kopen of huren.
Kunstpakt richt zich tot bedrijven en
particulieren die kunst met een hart
aan de muur willen.

Surf naar www.kunstpakt.be en verdwaal tussen de schilderijen. 
Laat je verwonderen door de kunstwerken én de mensen achter de
werken. Kies iets voor jezelf, je bedrijf of geef een kunstcheque
cadeau aan vrienden, klanten of familie.

Daarnaast kies je voor de formule die het best bij je past. 
Wil je regelmatig van werk veranderen? Liever een voorstel op maat
van je bedrijf? Helemaal verliefd op een schilderij dat je nooit meer
wil lossen? Het kan allemaal! Koop of huur, jij beslist!

TENTOONSTELLINGEN
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Kunstproeven vindt in 2023 plaats op 13, 14 en 16 maart. Je kan ons
zoals altijd vinden in het Cultuurcentrum, de academie en het
conservatorium van Mechelen. Op het programma staan nieuwe workshops
als Schilderen naar Kandinsky, Maskers naar Kimmy Cantrell, een
collage met Afrikaanse stofjes, … . We nodigen jullie weer allemaal
van harte uit om drie dagen van kunst te komen proeven in fijn
gezelschap! De programmabrochure valt binnenkort in jullie bus!

Meer dan 100 kleurrijke Opsinjoorkes zullen te zien zijn de
Mechelse etalages van 1 APRIL tot en met 21 MEI 2023. Zij zullen
ongetwijfeld weer heel wat enthousiastelingen naar de winkelstraten
lokken.

Ben jij een kunstenaar met of zonder beperking en wil je meedoen?
Heb je een winkel en wil je er één of meerdere in je etalage
plaatsen in het voorjaar? Surf dan naar www.sjarabangvzw.be voor
alle praktische informatie over hoe je kan deelnemen.

KUNSTPROEVEN 2023

WINKELWANDELTENTOONSTELLING
(H)OPSINJOORKE HOP

Intussen zijn we weer druk bezig
met de voorbereiding van onze
jaarlijkse winkelwandel-
tentoonstelling. 

En deze keer wordt het een
rasechte Mechelse editie, met
OPSINJOOR in de hoofdrol. 
Geen dieren dus, maar wel een
vleugje folklore.

Waarom Opsinjoor? Deze figuur
wordt de mascotte van de Special
Olympics die in 2023 naar
Mechelen komen. 

In het Hemelvaartweekend (17-21/5) zakken meer dan 3000 atleten met
een verstandelijke beperking én hun supporters af naar Mechelen
voor deze sportieve hoogdagen.
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OP HET PODIUM
In deze voorstelling staat de zoektocht naar de identiteit van 
Robin Hood centraal. Voor de eerste keer ooit wordt het ware verhaal
van Robin Hood onthuld, van geboorte tot volwassenheid. Vader Hood
wil koste wat kost een zoon, moeder Hood wil een dochter.
Dolkomische situaties en personages, middeleeuwse muziek die je
misschien wel zal herkennen, het hoort er allemaal bij. Kortom, een
voorstelling om niet te missen!

Tekst en regie: Tom Pyck

Data voorstellingen:  Vrijdag 16 juni 2023 - 20:00
                      Zaterdag 17 juni 2023 - 20:00
                      Zondag 18 juni 2023 - 15:00

Waar?  ARSENAAL/LAZARUS - Mechelen

Prijs? €15 - kaarten te koop vanaf begin mei 2023 
via www.sjarabangvzw.be

 

“Wat als Robin Hood een vrouw was?”
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MOREELSHUIS TE HUUR
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 iets te vieren en wil je dat graag in een sfeervolle setting
doen? Neem dan contact op via moreelshuis@sjarabangvzw.be. 
We bezorgen je het verhuurdossier of je kan natuurlijk ook gewoon
een afspraak maken om de locatie eens te bezichtigen!
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HET KUNSTUUR 5
In december opent een nieuwe tentoonstelling in Het Kunstuur, de
vijfde editie al! Wij zijn heel erg trots te melden dat Marleen
D’Joos en Kathy Vervoort de vertellers zijn bij één van de werken.
Bovendien zullen onze kunstenaars op 21 maart 2023
(Werelddownsyndroomdag) een dagje gastheer/vrouw zijn in Het
Kunstuur. Hoe leuk is dat!

QUIZ DE SJARABANG -- 4/2/23
Quiz de Sjarabang is terug van vele jaren weggeweest! Deze quiz
richt zich tot alle gelegenheidsploegen die houden van een avondje
samen het verstand bundelen, met een natje en een droogje erbij.
Ploegen bestaan uit maximum 4 deelnemers, deelnemen kost €20.
Schrijf je als de bliksem in via www.sjarabangvzw!
Zaterdag 4/2/23 - 20:00 
Feestzaal Scheppersinstituut - Melaan 16A - 2800 Mechelen

SPECIAL OLYMPICS IN MECHELEN
Het grootste sportevenement voor atleten met een verstandelijke
beperking komt dit jaar naar Mechelen. Tijdens het
Hemelvaartweekend zal de warmste editie ooit plaatsvinden. 
Meer dan 100 Opsinjoorkes moedigen de sporters aan vanuit de
etalages!
17 mei: feestelijke opening met fakkelloop
20 mei: afsluitceremonie

PRIKBORD
TROOPER MEE VOOR SJARABANG
Heb jij nog wat spullen online te bestellen of een reis te boeken?
Doe dat via Trooper en steun Sjarabang zonder zelf een cent meer te
betalen. Trooper is een online platform dat verenigingen een
financieel duwtje in de rug geeft door samen te werken met tal van
webshops. Hoe werkt het? Surf naar www.trooper.be, zoek Sjarabang
in de lijst van verenigingen en klik dan door naar de webshop van
jouw keuze. Plaats je bestelling en hopla, wij krijgen een centje! 
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KALENDER
JANUARI 2023

FEBRUARI 2023

MAART 2023

ACTIVITEITEN

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14

16 17

15

18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

26/12 - 8/1 - Kerstvakantie

28/1 - WS Porselein schilderen

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 28

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 28 29 30 31

4/2 - Quiz de Sjarabang

22/2 - WS Mexicaanse dieren met
motiefjes

25/3 - WS Picasso anders bekeken

13+14+16/3 - Kunstproeven -
atelier gesloten

ACTIVITEITEN

ACTIVITEITEN

7+8+9/3 - voorbereiding
Kunstproeven - atelier gesloten



vrij atelier

workshop

activiteit

gesloten

1 2

APRIL 2023

ACTIVITEITEN

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 30

1 2

MEI 2023

ACTIVITEITEN

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

12/4 - WS Schilderen à la Van Gogh

24+25/4 - Schoolvoorstelling
"Koffie en Taart"

3+10/5 - WS Zeefdrukken

4/5 - Uitstap Hof van Busleyden

29 30 31 29/5 - 2/6 - Creatieve midweek
Dworp - atelier gesloten

1 2 3 4

JUNI 2023

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 30 1 1/7 - Midzomernachtdromen in
Mechelen (verhalenwandeling)

16+17+18/6 - Toneelvoorstelling
"Wat als Robin Hood een vrouw was"

10/4 - Paasmaandag

1/5 - Dag van de Arbeid

18/5 - O.H.Hemelvaart - atelier gesloten
18-20/5 - Special Olympics Mechelen

1/4 - Start winkelwandeltentoonstelling
(H)Opsinjoorke Hop



Vergeet je niet te
abonneren op onze
nieuwsbrief en neem
zeker ook eens een
kijkje op onze
Facebook- en

Instagrampagina's!

dank aan Fonds 
Het Coconnetje


