Uit in Puurs-Sint-Amands

Kunstendag voor kinderen komt er aan

Opgelet,
 Iedereen ouder dan 12 jaar en 2 maanden brengt het Covid Safe Ticket en identiteitskaart mee.
 Iedereen ouder dan 10 jaar draagt een mondmasker.
Kom langs op zondag 21 november. Want dan is het 'Kunstendag voor Kinderen'. De hele namiddag krioelt cc Binder van de
activiteiten. Voor de meeste hoef je geen tickets te kopen. Kom vrijblijvend langs en kijk waar jij en je kind(eren) zin in
hebben.
We zetten alles op een rij. Voor de activiteiten met sterretje (*) koop je tickets. De rest is helemaal gratis!

Boris en Binti in het park*
Boris en Binti kan door onvoorziene omstandigheden niet plaatsvinden.

De Doos
Je kijkt naar een doos. Je nadert en je hoort geluiden, stemmen en gerommel. Je ziet schaduwen en gebricoleerde opschriften
aan de buitenkant. Wat speelt zich hier nu eigenlijk af? De mysterieuze openingen lokken je naar binnen.
 13.30u - 16.30u
 zaal Spil cc Binder
 6 tot 12 jaar

Workshop Stempelbattle
Maak zelf je stempels en knip, plak, stempel er naar hartenlust op los! Mooie vormen springen ritmisch op je blad en gekke

woordjes maken dit dadaïstisch feest compleet!
 13.30u - 16.30u
 cc Binder
 4 tot 8 jaar

Galaxy game
In een kleine caravan vol lichtgevende drukknoppen ga je de strijd aan met een tegenstander.
 13.30u - 16.30u
 de gang in cc Binder
 6 tot 12 jaar

Er is eens... door Theater Tieret*
ER IS EENS, een klein sprookje over grote dingen. Over klein moeten blijven en toch groot willen worden. Met heel veel
groeipijnen daartussen. Over bij elkaar horen als twee druppels water en toch uiteen drijven tot het water veel te diep is. En
ja, over Hij en Zij. Want er is eens …
 14u - 15u
 theaterzaal Kollebloem cc Binder
 vanaf 8 jaar

Workshop Graffiti
Het enige witte doek in cc Binder waar jij je creatieve afdruk op mag achterlaten!
Experts begeleiden je in een vrijblijvende in- en uitloopworkshop. Blijf je vijf minuten om een kleine ‘mark’ achter te laten
of maak je een topcreatie? Het kan allemaal!
 14u - 16u
 op het Harmoniepad aan cc Binder
 6 tot 12 jaar

Film: 100% Wolf*
Er is een nieuwe held in het land… Freddy, een onweerstaanbare roze poedel die ervan droomt om een echte weerwolf te
worden!
 16.30u - 17.45u
 theaterzaal Kollebloem cc Binder
 vanaf 6 jaar

Ook nog
 Van al dat ‘gekunst’ krijgt de gemiddelde kunstenaar al snel honger. Aan de popcorn- en suikerspinmachine krijg je een
boost: alle calorieën die je nodig hebt op tien minuten tijd!

 Doorlopend ontdek je de expo ‘Kippetje’ in exporuimte BAAK –1.
 Ook Warme William is de hele namiddag van de partij!
 In zaal Kristal installeren we het Crea-atelier. Kinderen van 6 tot 12 jaar zijn meer dan welkom, de hele namiddag.

Wij worden een Boekstart-gemeente!
Samen met je kinderen nog méér cultuur snuiven op zondag 21 november? Kom dan ook eens naar de bib van Puurs, want
op die dag wordt Puurs-Sint-Amands officieel een Boekstart-gemeente. Als ouder van een jong kindje krijg je voortaan op
twee momenten vóór je peuter naar school gaat een boekenpakket en informatie over voorlezen en de bibliotheek.
Op 21 november geven we in de bib de feestelijke aftrap met een receptie, fotoshoot met je kind, …
En er is ook de workshop ‘Zingen op schoot’. Kom samen met je baby, dreumes of peuter zingen en dansen om 10u of 11u.
Reserveer je plekje voor deze workshop in de webwinkel (als je gewoon eens langskomt in de bib hoef je je niet in te
schrijven).

