SPORT

FESTIVAL

Initiatie atletiek

Zennefeest
Woensdag

1 mei

12u tot 17u

Kom met heel je gezin naar het Zennefeest en beleef
een onvergetelijke dag: vlottentocht, wandelen, fietsen,
familietheater, concertjes, pop-up bib, huifkarrentocht,
randanimatie voor groot en klein…

Woensdag

29 mei

14u-16 u

Binnen buurtsport wordt een initiatie atletiek aangeboden
in samenwerking met atletiekclub OEH.
GRATIS / Atletiekpiste De Bres / Inschrijven via sport@halle.be

ALGEMEEN PROGRAMMA: GRATIS
prijsinfo i.v.m. picknick en workshops: zie www.zennefeest.be
Zenneweide Lembeek

CIRCUS EN DANS

Red Haired Men
zaterdag

WORKSHOP

4 mei

10u-12u

Maak kennis met handlettering. We geven een oud boek een betonlook,
Door handlettering maken we er een gepersonaliseerde boekensteun
van, om mee naar huis te nemen. De workshop maakt deel uit van het
project ‘Boekentoren van Babel’. Tijdens het Bruegeljaar worden in de
bibliotheken van de regio gehandletterde boeken verzameld. Eind 2019
bouwen we hiermee een reusachtige toren.
GRATIS / Paviljoen Elisabethpark (achterzijde bib)
Inschrijven via www.bibliotheekhalle.be/inschrijvingen

AMUSEMENT

Workshop Virtual Reality
Donderdag

9 mei

20u30

Een hedendaagse dansvoorstelling vol magie,
circus en acrobatiek, geïnspireerd door
teksten van de Russische absurdistische
schrijver Daniil Charms. Alexander
Vantournhout en zijn vier performers zorgen
met deze straffe combinatie van kunstvormen
voor een optreden dat je niet snel zal
vergeten.

Workshop handlettering
betonnen boeksteunen maken
Zaterdag

4 mei

17 EURO / CC ‘t Vondel / www.vondel.be

Halle

COMEDY

Humo’s Comedy cup

KNALT!

zaterdag

Tussen dinosaurussen lopen, over Parijs vliegen of op het randje van een
wolkenkrabber lopen. Met virtual reality is alles mogelijk! Zet een virtual
realitybril op en waan je in een heuse fantasiewereld! In samenwerking met
de infoavond (voor de ouders) ‘Typisch Tieners’.

14 - 17 EURO / CC ‘t Vondel / www.vondel.be

GRATIS / JC De Kazerne / Inschrijven via kindbeleid@halle.be

WORKSHOP

Bart Moeyaert vertelt
‘Luna van de boom’
Zaterdag

18 mei

14u

Schrijver Bart Moeyaert vertelt zijn met een Gouden Uil bekroonde
sprookje ‘Luna van de boom’ op een zeer exclusieve locatie: de kapel
van het voormalige kindersanatorium in Buizingen. Een verhaal
van drie zonen, drie varkens, drie duivels en slechts één Luna. Met
aansluitend korte creatieve workshop.
2 EURO / Kapel Kluisbos Buizingen / inschrijven via bibliotheek@halle.be
©Joost Joos

sen

20u30

Winnares van de prestigieuze Humo’s Comedy Cup
Amelie Albrecht is samen met de finalisten Jasper
Posson en Sander VDV op tour langs de cuturele
centra. Ze worden vergezeld door gastheer en MC
Seppe Toremans. De grappige bende houdt ook halt
in ’t Vondel. Kom zeker mee lachen!

19u30-22u

VERHAAL

11 mei

Upcycling: maak
juwelen van
petflessen
zaterdag

18 mei

10u - 12u

Je leert lege petflessen omvormen tot een leuk
en origineel accessoire. Je gaat naar huis met
een zelfgemaakte kettinghanger, armband of
een paar oorbellen.
15 EURO / CC ‘t Vondel / www.vondel.be

