Creatief

Kunstenfestival voor kinderen (juni 2015)
- van vrijdag 5 juni tot en met zondag 7 juni 2015 : vierde editie van het “Babelut Festival”,
een kunstenfestival voor kinderen van 0 tot 4 jaar, in Provinciaal Domein Dommelhof in
Neerpelt (Limburg). Drie dagen boordevol muziek, theater, klankkunst worden aangeboden via
spelmomenten, voorstellingen, workshops e.d. Op de homepage vind je de ticket-informatie en
een gedetailleerd programma-overzicht volgens leeftijd. Meer info:
Babelutfestival.be
Creatief atelier voor kinderen en jongeren - Design Museum Gent
- Het Design Museum (Jan Breydelstraat 5, 9000 Gent) organiseert op meerdere
woensdagnamiddagen en tijdens de schoolvakanties creatieve ateliers voor kinderen en
jongeren. Met deze ateliers wil het museum een jong publiek betrokken maken en hen op
speelse en actieve wijze laten kennismaken met design in alle vormen.
- Meer info: Designmuseumgent.be
Creatieve binnenspeeltuinen
- 3620 Lanaken : creatieve binnenspeeltuin Happy Kidz. Hier kunnen kinderen zich creatief
uitleven via kleine workshops: ze kunnen van poeder haargel maken, ze kunnen uit een
papieren rondje een button creëren, ze leren hoe je van een stukje hout een trekpop kan
maken. Ze mogen hun eigen creaties nadien mee naar huis nemen. Ouders en begeleiders
mogen meedoen, maar het moet niet. Naast de workshops zijn er nog meer leer- en
speelmogelijkheden. Meer info:
HappyKidz.be
Creatieve workshops
- 2800 Mechelen : Workshop naaien voor kinderen tijdens de paasvakantie 2015: "een rok
maken". Stitch and Glory, de bekende Mechelse speciaalzaak voor
naaibenodigdheden ,
organiseert tijdens de paasvakantie 2015 een workshop "een rok maken", bedoeld voor meisjes
vanaf 11 jaar (maten: 8j tot 16j). Er zijn twee lichtjes verschillende workshops: eentje op
8-9-10 april, 10u-12u
en eentje op
7-8-9 april, 14u-16u
. Heb je niet al het nodige materiaal? Geen erg, dat kan je ter plaatse kopen in de winkel, bv. in
een Stikkie Pakkie.
- N.B.: lees je dit bericht pas na de paasvakantie 2015? Ga dan naar de Facebook-pagina
van
Stitch & Glory , en vraag dat ze jou informeren over hun andere workshops.
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