
PRAKTISCH
ZONDAG 19 NOVEMBER 2017

14.00u. – 18.00u.

TICKETS GELDEN VOOR DE HELE NAMIDDAG
KINDEREN: € 3
VOLWASSENEN: € 2 
KINDEREN < 4 JAAR: GRATIS

TICKETS
- www.waregem.be/vlieg
- Bib Waregem (Boekenplein 1)

Vooraf inschrijven is een must want 
de plaatsen zijn beperkt.

EXPEDITIE PUNT 
Het Expeditie Punt vind je in de Bib. 
De dag zelf kan je er terecht met al je vragen, 
resterende tickets ...

Hier sluiten we ook feestelijk a�!

MEER WETEN?
Cultuurdienst
056 62 13 10 – cultuur@waregem.be

www.waregem.be/vlieg

Beweging
De Waregemse cultuurhuizen 
zett en hun deuren wagenwijd 
open voor kinderen tot 12 jaar 
en hun familie met tal van activi-
teiten rond het thema beweging. 

Zin om te fl itsen in de Bib, 
de Kunstacademie, Be-Part 
en cc De Schakel? Ga dan mee 
op expeditie en ontdek alle 
huizen samen met vlieg.

Zzzoektocht
Ontdek alle bijzondere 
vliegen langs het parcours.

Vond je ze allemaal? 
Bingo ! Je hebt gewonnen ! 
Kom je gadget a�halen in het 
Expeditie Punt en speel mee 
voor een extra prijs. 

Je spelkaart haal je om 14.00u. 
af in één van de huizen

KOM NAAR

Expeditie
op

zondag

Vlieg 

Dansende
robots 

SLOTACT 17.30u.
0–99 JAAR
BIB

In de arena van de bibliotheek 
tonen enkele kinderen hun 
computerkunstjes. In een voor-
afgaande workshop van CoderDojo 
programmeerden kinderen samen 
robots en lieten ze dansen. Tijdens 
Vlieg Expeditie zien we het knappe 
resultaat! Hou je ook van games en 
computers? Kom dan zeker kijken 
naar de coole dansende robots.
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OP DEZE ACTIVITEIT WORDEN ER FOTO’S GENOMEN. WIL JE NIET DAT EEN 
FOTO WAAROP JIJ STAAT GEBRUIKT WORDT DOOR DE STAD? LAAT DIT DAN 
SCHRIFTELIJK WETEN AAN HET STADSBESTUUR.

V.U. STADSBESTUUR WAREGEM, GEMEENTEPLEIN 2, 8790 WAREGEM
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CC De Schakel
SCHAKELSTRAAT 8, WAREGEM

Be-Part
WESTERLAAN 17, WAREGEM

Bib
BOEKENPLEIN 1, WAREGEM BOEKENPLEIN

Kunstacademie
OLMSTRAAT 25, WAREGEM

Film
machine

DOORLOPEND 
0–99 JAAR

Expo 
Navid 
Nuur

DOORLOPEND 
0–99 JAAR

Avontuur
lijk 

parcours
DOORLOPEND 

0–99 JAAR

Levensgrote 
piano

DOORLOPEND 
0–99 JAAR

Bewegend 
landschap 

in verf
DOORLOPEND 

0–99 JAAR

Alles mag met 
tape & krijt

WORKSHOP 
6–12 JAAR

W8 W8 W8
WORKSHOP 

4–6 JAAR

Magische 
bergen

WORKSHOP 
6–12 JAAR

Beatbox
WORKSHOP 
6–12 JAAR

Bruisend 
dansen

WORKSHOP 
4–6 JAAR

Body 
percussie
WORKSHOP 
6–12 JAAR
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Beatbox
WORKSHOP 
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Bruisend 
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WORKSHOP 
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Body 
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WORKSHOP 
6–12 JAAR

Prijs                 
uitreiking

HAPJE & DRANKJE 
VOOR IEDEREEN

In de nieuwe Bib worden om 17.15u. de 
winnaars van de Vlieg-zoektocht bekend 
gemaakt. Spannend!

Met een hapje en drankje in de hand trek-
ken we naar de ‘arena’ in de bibliotheek. 
We zien het resultaat van een bijzondere 
work shop van CoderDojo: dansende robots 
tonen hun kunstjes.

Dansende 
robots

14.00u.

14.15u.

16.00u.

17.15u.

WORKSHOPS
TELKENS OM 14.15u.  
EN OM 16.00u.

Elke workshop duurt 
ongeveer 1 uur. Zo heb je 
voldoende tijd om na een 
workshop naar een ander 
huis te ‘vliegen’.

DOORLOPEND
VAN 14.00u. TOT 17.00u.

Alles mag  
met tape & krijt

WORKSHOP 
6–12 JAAR 
CC DE SCHAKEL

Leef je uit met krijt! Teken 
een moordsilhouet op de deur. 
Draai als een kolk met krijt 
in het rond op de grond. Pak 
de wereld in met tape! Tape 
een vierkant op de muur en 
drie stippen op de tafelpoot. 
Kinderen ontdekken wat 
beweging is en hoe je er 
fantasierijke dans van maakt. 
Als ouder kan je meedansen 
omdat iets samen doen zoveel 
leuker is.

Magische bergen
WORKSHOP 
6–12 JAAR 
BE-PART

Treed binnen in een land-
schap vol brokstukken, 
speelgoed en stenen op een 
verende ondergrond. Jij mag 
magische bergen maken in 
dit landschap. Daarna knutsel 
je een speciale kijker die de 
bergen verandert in een fasci-
nerend, kleurrijk schouwspel.

W8 W8 W8  
(wachten, wachten, wachten)

WORKSHOP 
4–6 JAAR 
CC DE SCHAKEL

Van wachten ga je wiegen, van 
het ene been op het andere. Na 
lang wachten spring je gewoon 
de stoep op en af. Een plastic 
zakje dwarrelt in de straten. 
Je neemt een touwtje van de 
grond. Het publiek neemt 
plaats op bankjes aan weerszij-
den van ‘de bushalte’. In deze 
voorstelling mogen kinderen 
kijken én meedoen met Judith 
en saxofonist Renato Ferreira. 

Body-percussie
WORKSHOP 
6–12 JAAR 
KUNSTACADEMIE

Je leert toffe ritmes en coole 
moves uitvoeren met je lichaam 
op bekende nummers. Laat de 
muziek klinken en maak zelf de 
ritmes! Leer ook met de kleur-
rijke boomwhackers, instrumen-
tale buizen, muziek maken.

Bruisend dansen
WORKSHOP 
4–6 JAAR 
KUNSTACADEMIE

Beeld je in: een bruisende 
waterval of een kabbelend 
beekje. Hoe zou dat klinken op 
de fijne snaren van onze harp? 
Hoe laten we met ons lichaam 
kleine regendruppeltjes of een 
borrelende waterbron zien? 
We spelen en dansen in thema 
‘water’ en voelen hoe het is om 
een echte harpiste of sierlijke 
danser te zijn.

Levensgrote piano 
DOORLOPEND 
0–99 JAAR 
BOEKENPLEIN

Do, re, mi, fa, sol? Klim op 
de levensgrote piano op het 
Boekenplein. Spring op de 
pianotoetsen en maak je  
eigen liedje.

Expo Navid Nuur
DOORLOPEND 
0–99 JAAR 
BE-PART

Elk kunstwerk van Iraans 
kunstenaar Navid Nuur 
heeft een verrassing in zich. 
Waar komt die vreemde geur 
vandaan? Waarom hangt 
er een échte luchtballon in 
Be-Part? Heb je de kleine 
plasticineneuskeuteltjes 
gevonden?

Beatbox
WORKSHOP 
6–12 JAAR 
BIB

Muziek maken met je mond; 
er hoeft geen instrument 
aan te pas te komen. Beweeg 
met je tong en je lippen, als 
beatboxer vorm je een volle-
dige band. Van popsong tot 
housebeat, van kinderliedje 
tot hiphop.

Filmmachine
DOORLOPEND 
0–99 JAAR 
CC DE SCHAKEL

Kom in de filmmachine en 
laat je 5 seconden filmen. 
Deze 5 seconden worden  
in 48 beeldjes uitgeprint. 
Knip de plaatjes uit en maak 
ze met een elastiekje aan 
elkaar vast zodat er een 
flipboekje ontstaat. Als je de 
bladzijdes heel snel ‘doorflipt’ 
zie je jezelf bewegen!

Bewegend 
landschap in verf 

DOORLOPEND 
0–99 JAAR 
KUNSTACADEMIE

Samen beschilderen we één 
groot landschap dat voorbij lijkt 
te razen. Je schildert verder 
waar de andere gestopt is. Een 
filmpje toont het eindresultaat 
van leeg canvas tot gevuld 
landschap.

Avontuurlijk 
parcours

DOORLOPEND 
0–99 JAAR 
BIB

Rol, klim, duik of spring  
door de hele bib. De bib wordt 
omgetoverd tot een parcours 
vol beweging. Niet alleen jij 
zal bewegen, ook de knikkers 
in de reuzenknikkerbaan 
suizen met duizelingwek-
kende snelheid. In beweging 
zijn en dingen in beweging 
zetten, daar draait het om!

17.15u.

17.30u.


