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4› 12 JAAR

4›8 JAAR

WRIEMELWORKSHOP
BEELDHOUWEN

JONNA CREA-ATELIER
SCHILDEREN

De kinderen kunnen zich
onder begeleiding helemaal
uitleven op een blok ytong
met hamers, vijlen, beitels,
zagen... Je kiest zelf of je iets
realistisch of gek maakt en
hoe lang je er aan werkt.
Het resultaat krijg je daarna
op een houten plankje mee
naar huis!

In dit atelier knutselen de
kinderen samen met mama
of papa. Wat hebben we
nodig? Penselen, papier,
knikkers, plakband, verfrollen, doek… We experimenteren met verf en laten ons
inspireren door Jackson
Pollock en Kandinsky.

› Kamp Kwadraat
Prijs: Gratis — Uur: 13u-16u
4› 12 JAAR

AUTORENBAAN VAN
DE FIGURANTEN
De oude meubels van oma
werden omgetoverd tot het
mafste wagenpark van het
land. Kasten, bedden, nachtkastjes en tafels moesten
eraan geloven, maar ze
herleven nu als ware racewagentjes. Geschikt voor alle
leeftijden en voorzien van
passende commentaar…
› Kamp Kwadraat
Prijs: Gratis — Uur: 13u-16u

› De Bosuil
Prijs: 12 euro (ouder+kind)
Tickets via www.debosuil.be
Uur: 10u-12u
2+

COMPAGNIE GORILLA
IK ZIT HIER
Klimmen, klauteren, lopen
en hinkelen. Zwaaien,
werpen, trekken en duwen.
Roepen, dansen, zingen.
Tellen, meten, vergelijken.
Springen, glunderen, juichen.
IK ZIT HIER! Twee acteurs
dansen grappig en bewegen
mooi. Een nieuwe compagnie
met speels en doordacht
danstheater. Na de voorstelling neemt het gezelschap

het publiek nog mee in een
belevingsmoment.
› De Bosuil
Prijs: € 12 (kassa), € 10 (vvk)
Tickets via www.debosuil.be
Uur: 11u
4› 8 JAAR

FILM ‘TRIPPEL TRAPPEL:
DIERENSINTERKLAAS’
In “Trippel Trappel” willen
de huisdieren ook graag
Sinterklaas vieren: Dierensinterklaas! Waarom krijgen
zij geen cadeautjes? Zij zijn
toch ook altijd braaf? Onder
leiding van de energieke fret
Fretje maken de huisdieren hun verlanglijstjes op.
Fretje besluit om de lijstjes
samen met zijn vrienden
Kari, de kanarie, en Takkie,
de wandelende tak zelf naar
Sinterklaas te brengen.
› Den Blank
Prijs: 4 euro — Uur: 15u-16u
2›6 JAAR

VOORLEESFEESTJE
Heel de familie kan zich
lekker komen nestelen in

VU: College van burgemeester en schepenen, Dieter Vanderhaeghe (algemeen directeur) en Inge Lenseclaes (burgemeester), Begijnhof 17, 3090 Overijse.

www.kampkwadraat.be

de voorleeshoek van de Bib
om gezellig naar verhaaltjes
te luisteren. De vertellingen
worden afgewisseld met een
lekkere traktatie en daarna
gaan we zelf aan de slag in
een leuke knutselactiviteit.
› De Bib
Prijs: Gratis — Uur: 10u-12u
6› 12 JAAR

BKO-WORKSHOP
‘HET FANTASTISCHE WOUD’
In het woud bereiden de
dieren zich voor op hun
winterslaap. Tijd voor de
trollen en aardmannetjes om
te ontwaken! We creëren een
fantastisch woud met druktechnieken, klei of verf.
Je hebt geen materiaal of
voorkennis nodig. Wel een
flinke dosis fantasie en kleren die vuil mogen worden.
› BKO Kunstschool
Gratis: wel inschrijving
verreist via webwinkel
Overijse — Uur: 10u-12u

