
Programma Kunstendag voor Kinderen 

Muziekkaravaan van Noord-Afrika (Marmoucha)  

Ga mee met de karavaan van acteur Karim El Guennouni en de band Kasba op een muzikale rondreis 

langs de landen van Noord-Afrika en maak kennis met de rijkdom van culturen, de eeuwenoude 

geschiedenis en met verschillende muziekstijlen. Je reist onder andere door Marokko, Algerije, 

Tunesië, Libië en Egypte.  

https://www.youtube.com/watch?v=PvLilRYzpcA&t=21s  

● 2 keer 1 uur 

o 13.15 tot 14.15 uur 

o 15.15 tot 16.15 uur 

● 6-12 jaar  

 

NU! ?! (Spelenderwijzer) 

NU! ?! is een beeldrijke bewegingsvoorstelling over tijd en drukte. Al zijn kleuters veel meer bezig 

met wat er “NU" te beleven valt, evengoed worden ze af en toe geconfronteerd met gebrek aan tijd. 

Ook thuis klinkt het immers soms  “Toch niet NU! ?!”.  

● 2 keer 40 minuten 

o 14.20 tot 15.00 uur 

o 16.20 tot 17.00 uur 

● 4-8 jaar 

 

Herfstcollage 

Tijdens de workshop maak je een eigen herfstkaart of een herfstcollage uit natuurlijk materiaal en 

klei. 

● Doorlopend van 13 tot 17 uur, vrije in- en uitloop 

● 6-12 jaar 

 

Lappenpop  

Maak je eigen stoffen knuffel. 

● Doorlopend van 13 tot 17 uur, vrije in- en uitloop 

● 6-12 jaar 

 

Percussie  

Doe mee met vrolijke en beweeglijke muziekspelen en maak samen met andere kinderen een 

slagwerkorkest. 

https://www.youtube.com/watch?v=PvLilRYzpcA&t=21s


● 4 keer 30 minuten 

o 13.30 tot 14.00 uur: 3-5 jaar 

o 14.30 tot 15.00 uur: 6-9 jaar 

o 15.30 tot 16.00 uur: 9-12 jaar 

o 16.30 tot 17.00 uur: 6-9 jaar 

 

Boekendier 

Een oud en versleten boek gooi je niet zomaar in de vuilbak. Je kan er nog prachtige kunstwerkjes 

mee maken. In de bibbus maak je samen met je mama of papa een boekenmuis.    

● Doorlopend van 13 tot 17 uur, vrije in- en uitloop 

● 6-12 jaar (6 tot 8 jaar met ouders) 

 

Grime 

Laat je door de speltrappers van de jeugddienst schminken in een prinses, tijger of superheld.     

● Doorlopend van 13 tot 17 uur, vrije in- en uitloop 

● 3-12 jaar 

 

Photobooth 

Trek samen met je broers, zusjes, mama of papa gekke bekken en neem een leuke foto als souvenir 

mee naar huis     

● Doorlopend van 13 tot 17 uur, vrije in- en uitloop 

● 3-12 jaar 

 

Speel-o-rama 

Met Frederik Rombach en zijn ploeg  leer je om op glas te schilderen. Nadien smelt Frederik dit glas 

in zijn oven zodat het helemaal in het glas vast zit, voor altijd! Met alle glasplaatjes van de 

Kunstendag maakt Frederik een groot kunstwerk dat in Rataplan komt te hangen.  

● Doorlopend van 13 tot 17 uur, vrije in- en uitloop 

● 6-12 jaar 

 

 

 

 

 



Urban Arts 

‘Urban Intervention’. Onder begeleiding van graffiti-artiest Tuch geef je op een snelle en ecologische 

manier kleur aan het Terloplein. Je maakt grote illustraties op de grond en  kleurt deze in. Zo laat je 

een (tijdelijke) stempel achter.  

 

● 3 keer 45 minuten 

o 13.30 tot 14.15 uur: 9-12 jaar 

o 14.30 tot 15.15 uur: 6-9 jaar 

o 15.30 tot 16.15 uur: 9-12 jaar 

 

Workshop dans 

David Joao Ramos voorziet een proefles met stevige en dansbare beats. Verwacht je aan hiphop en 

afro-house. 

● 3 keer 45 minuten 

o 13.30 tot 14.15 uur: 3-5 jaar 

o 14.30 tot 15.15 uur: 6-9 jaar 

o 15.30 tot 16.15 uur: 9-12 jaar 

 

Workshop toneel 

Nyira Hens laat je kennis maken met improvisatie en enkele basisoefeningen van het theater. Hoe sta 

je op een podium? Hoe spreek je voor een publiek? Hoe speel je een personage? 

     

● 3 keer 45 minuten 

o 13.30 tot 14.15 uur: 9-12 jaar 

o 14.30 tot 15.15 uur: 3-5 jaar 

o 15.30 tot 16.15 uur: 6-9 jaar 

 

Workshop digitale media 

Samen met kunstenaar Oscar Cassamajor onderzoek je hoe je dans vastlegt op film. Maar ook hoe je 

vertrekkende van een film kan dansen op beeld. Kortom, je proeft in deze workshop van 

hedendaagse dans, video-bewerking en de mix ervan. 

● 3 keer 45 minuten 

o 13.30 tot 14.15 uur: 6-9jaar 

o 14.30 tot 15.15 uur: 9-12 jaar 

o 15.30 tot 16.15 uur: 3-5 jaar 

 

 



Makerlab + Hop Up 

Bij Huis van het Kind en de Gezinsbond kunnen de allerkleinsten samen met hun ouders  een leuke 

sleutelhanger maken. Met de Hop Up! spelelementen ontpopt élk kind zich tot een krachtige 

onderzoeker en vindingrijke architect van z’n eigen speelomgeving. 

● Doorlopend van 13 tot 17 uur, vrije in- en uitloop 

● 3-6 jaar 

 

Recupkunst 

Plastic soep: Ga bij Proper Borgerhout aan de slag met plastic winkeltasjes.  Je maakt een groot 

kunstwerk en verklein zo de afvalberg. 

● Doorlopend van 13 tot 17 uur, vrije in- en uitloop 

● 6-12 jaar (6 tot 8 met ouders) 

 

Fruitjuweel  

Met Chams maak je sieraden met smaak. 

● 4 keer 30 minuten 

o 13.30 tot 14.00 uur: 6-9 jaar 

o 14.30 tot 15.00 uur: 3-5 jaar 

o 15.30 tot 16.00 uur: 6-9 jaar 

o 16.30 tot 17.00 uur: 9-12 jaar 

 

Wens een koek van eigen deeg  

Schrijf of teken een wens voor iemand dierbaar. Deze wens steek je in een zoete of zoute vulling. We 

snijden, vijzelen en malen met koffiemolens en voegen iets extra toe aan de vulling. De vulling en 

wens bakken we in een aantal minuten ter plekke.  

● Doorlopend vanaf 15u30 

● 3-12 jaar 

 

Verhalen in alle Talen + Maker-lab 

Kom genieten van de verhalen die de vertellers van Bib Vrede voor jullie in petto hebben. Is het 

donker? Of is het licht? Hoor ik Berbers? Of Nederlands? Je ontdekt het tijdens verhalen in alle talen. 

Na het voorlezen, ga je creatief aan de slag en maak je een schaduwpopje zodat je ook thuis nog een 

heus schaduwspel kan maken.  

● 2 keer 1 uur 

o 13.30 tot 14.30 uur 

o 15.30 tot 16.30 uur 

● 5-8 jaar 


