GEZIN / SPORT

THEATER

Maand van de sportclub

Theater in openlucht:
Figaro

1 september
30 september

zaterdag
zondag

tot

Gedurende de hele maand september zetten sportclubs hun
deuren open voor gratis initiatielessen. Check de sportwebsite of
facebookpagina ‘sportdienst Halle’ voor meer info of ga op zoek naar
een folder van de maand van de sportclub.

zondag

Comp. Marius is wereldwijd gekend voor haar
fantastische openluchtvoorstellingen. Evelien Bosmans,
Stefaan Degand en co spelen in openlucht een
deurenkomedie zonder deuren. Een theaterbeleving
van vier uur met veel humor inclusief een gezamenlijke
maaltijd met het publiek.

GRATIS / voor iedereen / www.hallesport.be - 02 365 98 42 - sport@halle.be

€35 (INCL. MAALTIJD EN DRANKJE) - KOMPAS: € 8,75
16+ / Stadspark Halle, Parklaan
www.vondel.be - 02 365 98 27
cultuurcentrum@halle.be

BOEKENKAFTDAG

Ezelsoor
woensdag

22 september 16u
23 september 11u30

zaterdag

5 september

12u -17u
KUNST

Boekenkaftdag! Wil jij graag voor jouw wiskunde-,
aardrijkskunde- of biologieboek een orginele kaft? Dit kan! Er
zijn 5 soorten kaftpapieren gratis beschikbaar. Daarnaast zijn
er ook straffe illustratoren die voor jou een unieke tekening
kunnen maken.

UP.LAB Claim Your Space
zondag

FestivHalle
6 september vanaf 19u
vrijdag 7 september vanaf 19u
zaterdag 8 september vanaf 13u
donderdag

Een driedaags festival voor jong en oud in het centrum van Halle.
Toegankelijk voor iedereen!! Met o.a. Bart Peeters, Daan en Jebroer.

Halle
KNALT!

GRATIS / voor iedereen / parking Leide / www.festivhalle.be

14u-17u

Heb jij creatief bloed door je aders stromen? Via dit kunstproject krijg je de
kans om in je eigen gemeente met je talent aan de slag te gaan. Je wordt
opgeleid en begeleid door professionele kunstenaars om een kunstwerk
te ontwerpen en dit te plaatsen op een stukje publieke ruimte van jouw
gemeente. Kom er alles over te weten op het startmoment.

GRATIS / voor iedereen / CC ‘t Vondel - J. Possozplein 40
www.vondel.be - 02 365 98 27 - cultuurcentrum@halle.be

FESTIVAL / GEZIN

23 september

GRATIS / 12+ / Brouwerij Appelmans, Sint-Martinusstraat 28, 1700 Dilbeek
info@uplab.be - www.uplab.be

LEZING

Rudi Vranckx: het
gezicht van de oorlog
woensdag

3 oktober

20u30

Rudi Vranckx (historicus en journalist bij het VRT Nieuws)
houdt zich vooral bezig met internationale conflicten
(Irak, Libanon, Israël, Palestina). Hij vertelt zijn verhaal en
belevenissen tijdens deze lezing.
€ 12 - KOMPAS: € 3 / 16+ / raadzaal Stadhuis , Oudstrijdersplein 18
www.vondel.be - 02 365 98 27 - cultuurcentrum@halle.be

VOLWASSENEN / VORMING

SPORT

Surf mee met je kids:
Mijn kind, de school en ik

Urban Run

maandag 17 september tot maandag
Elke maandag van 09u-12u

zondag

21 januari

In deze cursus leer je werken met de computer en oefen je de communicatie met de
school van je kind. Gebruik van Kweetet, Bingel, Smartschool. Online schoolagenda
opvolgen. Spreekbeurt helpen voorbereiden. Online afspraak maken voor oudercontact.
Studietoelage online aanvragen. Proefles op ma 10/09 (18.30u-21.30u CBE Halle,
Gemeenteplein 1 Buizingen)
15 EURO / Bibliotheek Halle, Basiliekstraat 124
Inschrijven via info.halle@cbehalle-vilvoorde.be / 02 356 52 02

28 oktober

Voor het eerst wordt er een urban run georganiseerd
in het centrum van de stad. 6,350 km lang kunnen
de deelnemers wandelen/joggen/lopen doorheen
verschillende stadsgebouwen. Een unieke ervaring
voor jong en oud!
8 EURO BIJ VOORINSCHRIJVING EN 10 EURO AAN KASSA
KOMPAS: 2 EURO BIJ VOORINSCHRIJVING
EN 2,5 EURO AAN KASSA
voor iedereen / Centrum Halle / Wandelaars starten om
13u30, lopers starten om 14u / Inschrijven via sport@halle.be
www.hallesport.be - 02 365 98 42 - sport@halle.be

SPORT

Scholenveldloop
woensdag 3
vanaf 13u30

oktober

Alle Halse secundaire scholen hebben
de kans om met alle leerlingen deel te
nemen aan deze scholenmassacross.
GRATIS / 12 tot 18 jaar / Don Bosco Halle,
Lenniksesteenweg 2 / www.hallesport.be
02 365 98 43 - sport@halle.be

