BELEEF HET MEE

Bal van de Bevrijding
Vr 2/9 | 18 tot 23.30 uur
Een spetterend bevrijdingsfeest vol swingende muziek van De Corsari’s en Radio
Minerva met DJ Danny Van Tichelen. Doe jouw mooiste retro outfit aan en geniet
van alle dansinitiaties en randanimatie.
2000 Antwerpen • GRATIS • Groenplaats • www.districtantwerpen.be

Ramblas Antwerpen

Sinjor Circo

Za 3 en zo 4/9

Zo 4, 11 en 18/9 | 12 tot 17 uur

Festival voor en door de buurt met braderij, straatanimatie, muziek, kermis,
volksspelen en een kinderfestival.
2000 Antwerpen • GRATIS •
www. stadsmagazijn.be

Het jaarlijkse festival vol spectaculaire
acrobatie, hilarische slapstick en poëtische voorstellingen voor iedereen.
2000, 2018 en 2050 Antwerpen •
GRATIS • www.sinjorcirco.be

Van zaal Harmonie tot districtshuis
Zo 11/9 | 10 tot 18 uur
Gegidst bezoek aan het voormalige zomerlokaal van de Koninklijke Maatschappij
der Harmonie, recent gerenoveerd tot districtshuis en stadsloket.
2018 Antwerpen • GRATIS • districtshuis, Harmoniepark • vooraf inschrijven
verplicht via www.openmonumentendag.be

Jong van Hart
Vanaf di 13/9

HERFST

Het leukste seniorenkoor van Antwerpen repeteert 8 weken lang om in november
een concert te geven in de Singel. Zing jij graag mee?
2030 en 2060 Antwerpen • €3 • inschrijven via www.jongvanhart.be

Matinée Dorée
HeRFst
Do 15/9 | 14 uur

Wim Claeys graaft voor ‘Zwartzak’ in zijn eigen verleden. Hij blikt met veel emotie,
afschuw en mildheid terug op zijn jeugd als zoon van een oostfronter.
2050 Antwerpen • €6 • Minigolf Beatrijs • tickets via www.arenberg.be

DAKkan

Zuiderburen

Vr 16 tot zo 18/9

Vr 16 tot zo 18/9

De derde editie van DAKkan brengt
boeiende culturele activiteiten op publieke en private daken verspreid over
de stad.
2000, 2018, 2020, 2030, 2050 en 2060
Antwerpen • www.dakkan.be

Dit hippe stadsfestival biedt gratis
workshops aan waaronder een
morning-workout, kindergrime én een
tweedaags petanquetornooi.
2000 Antwerpen • GRATIS • Leopold de
Waelplaats • www.zuiderburen.be

Nazomermarkt

Aki (jazzconcert)

Za 17/9 | 9 tot 17 uur

Za 17/9 | 21 tot 22.30 uur

Wijkfeest op Europark met rommelmarkt, animatie, circusacts en koorddansers tussen de blokken.
2050 Antwerpen • GRATIS •
Louis Paul Boonstraat

Het Antwerpse jazzcollectief Aki voert
je mee op een stroom van warmte en
melancholie. Een bijzondere mix tussen
harp, elektrische gitaar en sax.
2018 Antwerpen • €5 • districtshuis,
Harmoniepark • www.desingel.be

Burgerbegrotingfestival
Zo 25/9 | om 13 uur
Beslis mee welke ingediende projecten geld krijgen én worden uitgevoerd in 2023.
Je kan ook vooraf stemmen via www.burgerbegroting.be.
2000 Antwerpen • GRATIS • zaal Horta, Hopland 2 • vooraf inschrijven

Tabletcafé

Just Relay

Vr 30/9, 28/10 en 25/11 |
10 tot 12 uur

Vr 31/9 en za 1/10

Kom samen met andere senioren
swipen in het tabletcafé. Stel er al jouw
vragen over tablets en iPads.
2000, 2020 & 2050 Antwerpen • GRATIS
• www.districtantwerpen.be/senioren

Zwembad Wezenberg wordt omgetoverd tot de onderwaterwereld van Neptunus. Kom sfeerzwemmen, speel met
reuzenzwanen of chill in de jacuzzi.
2018 Antwerpen • €5 • Desguinlei 17/19
• www.justrelay.be

Project Kunstwijk: Living Luchtbal
Vr 14 t.e.m. zo 16/10
Ontdek het talent in het bijzondere Luchtbal met optredens, wandelingen, expo’s en
andere activiteiten.
2030 Antwerpen • BLOC 2030, Columbiastraat 110 • www.bloc2030.be

Radio Minerva dansnamiddag
Zo 16/10 | 14 tot 18 uur
Herbeleef de dansfeesten van vroeger met een dansnamiddag in districtshuis Antwerpen in het Harmoniepark met muziek van Radio Minerva.
2018 Antwerpen • districtshuis, Harmoniepark • www.zorgbedrijf.antwerpen.be

Theater Malpertuis

Día de Muertos

Za 29/10 | 20 uur

Ma 31/10 | 20 uur

Jeroen Olyslaegers schreef de monoloog ‘Wildeman’ voor rasverteller Bob
de Moor uitgaande van zijn historische
roman ‘Wildevrouw’.
2000 Antwerpen • €14/€10 • coStA
Sint-Andries • www.costa-antwerpen.be

Eer ‘op Mexicaanse wijze’ overleden geliefdes tijdens het Feest van de Doden.
Dat kan met Mexicaanse poëzie, performances, gerechten en… mariachis!
2060 Antwerpen • €10/€8/€2 •
De Coninckplein 26 • www.permeke.org

Herfstklaar
Vr 11 tot zo 13/11
Bereid samen met je buren het groen in de straat voor op de komende herfst en winter. Na het snoeien, planten, bemesten en opfleuren van al het groen kan je afsluiten
met een burendrink. Vraag je toelage aan vóór 21 september via beleefjebuurt.be
2000, 2018, 2020, 2030, 2050 en 2060 Antwerpen • GRATIS

Foyer Soigné

Antwerpen Vertelt

Vr 18/11 | 20 uur

Za 19 en zo 20/11

Andy Fierens vertelt zijn ‘Nieuwe Antwerpse Sprookjes’. Straffe en grappige
sprookjes die zich afspelen in onze stad.
2030 Antwerpen • €4 • BLOC 2030,
Columbiastraat 110 • www.bloc2030.be

Een vertelfestival voor jong en oud met
verhalen en vertellers van hier en elders.
2060 en 2000 Antwerpen • GRATIS •
bibliotheek Permeke, De Coninckplein
26 & MAS, Hanzestedenplaats 1

Noorderlicht

V.U.: Herald Claeys, Mechelsesteenweg 216, 2018 Antwerpen | AN/BZ

Do 24/11 | vanaf 18 uur
Laat je meevoeren tijdens een wijkroute boordevol kunst, muziek, dans en performance. Jonge kunstenaars verwelkomen je op verrassende plekken in AntwerpenNoord. Feest mee tijdens het slotfeest in Het Oude Badhuis.
2060 Antwerpen • GRATIS • verschillende locaties • www.oudebadhuis.be

Linker Oevert
Zo 27/11 | 12 tot 18 uur
Loop 10, 21 of 42 km langs de mooiste plekjes op Linkeroever met een prachtig uitzicht op de stad.
2050 Antwerpen • €20/€25/€30 • Thonetlaan, Boeienweide •
www.linkeroeverthalfmarathon.com

Vernieuwde subsidiereglementen
De subsidiereglementen zijn vernieuwd. Wil je weten welke (financiële)
ondersteuning mogelijk is? Bekijk alles op www.districtantwerpen.be/subsidies.

Er valt heel wat te beleven in jouw district.
Wil je meer weten over één van de activiteiten in deze kalender?
Neem dan zeker een kijkje op
www.districtantwerpen.be/beleefhetmee
Benieuwd wat er nog allemaal doorgaat in jouw buurt? Sport of
cultuur, jeugd of senior, feest of groen, verbeteringswerken aan jouw
straat of subsidies voor jouw vereniging…
Bezoek de website of volg district Antwerpen op sociale media.
Schrijf je in voor één van de digitale nieuwsbrieven en ontvang
activiteiten en weetjes die het best bij jouw interesses passen.
Beleef het mee en mis niets meer in jouw bruisende district!
districtantwerpen.be
districtantwerpen
www.districtantwerpen.be/nieuwsbrieven

