Wat als?
Wat als dieren konden praten of gek beginnen
dansen als je het woordje “fliflaflo” zegt??
Wat als je zelf een gekke wereld zou verzinnen?
Wat als je knuffel je kniffelen zou?

In ‘Wat als?’ onderzoeken we samen met de kinderen
denkbeeldige, grappige maar ook andere situaties die
hen bezighouden. We vertrekken vanuit hun eigen
fantasie en leefwereld om rond beeld, theater, media
en muziek te werken. Er is ook ruimte voor spelplezier en vriendschap die week.

vu: Koen Huybreghts • Bouwhandelstraat 72, 2140

Extra info voor de ouders: we verkennen en ontplooien de creativiteit van de kinderen, en gebruiken
hun ideeën en inspiratie om eigen werelden te gaan
verzinnen, met een eigen taal, kostuums, dans, en
laten deze in harmonie samenleven…
Verrassingen, leuke wendingen, kunstzinnige
inspiraties en nog veel meer!

Praktisch:
• van maandag 11 tem vrijdag 15 juli
• telkens van 9u30 tot 16u (met opvang van 8u30 tot 17u)
Adres: Theatergarage,
Bouwhandelstraat 72, 2140 Borgerhout
• voor kinderen van 8 tem 12 jaar
• lunchpakket en drinkbus meebrengen
Kostprijs: €100 - €40 reductietarief
Inschrijven: www.theatergarage.be/vakantiekamp
Begeleiders: MUS-E kunstenaars
Tania Cnaepkens en Anya Verheyen
Toonmoment voor de (groot)ouders:
op vrijdag 15 juli om 15u
www.theatergarage.be
www.mus-e.be

Wat als?

Artistieke trajecten in de vrije tijd
MUS-E is in het vrijetijdsaanbod te vinden in verschillende contexten:
speelpleinen, zomerscholen, gemeenschapscentra, cultuurhuizen en
festivals. De kunstenaars laten kinderen en jongeren er spelenderwijs
kennismaken met allerlei kunstdisciplines tijdens een vakantiestage.
De ateliers zorgen voor een veilige ruimte waarin kinderen kunnen
creëren. Iedereen werkt op zijn of haar tempo. De deelnemers worden
uitgenodigd om hun talenten te ontplooien en te bouwen aan
zelfvertrouwen.

Samen creëren
Binnen elk MUS-E traject is de samenwerking met animatoren die ook
zin in kunst hebben essentieel. Ze nemen actief deel aan de ateliers en
laten zich verrassen door het spontane verloop van het atelier.
Hun enthousiasme en betrokkenheid zijn cruciaal voor de motivatie van
de groep.

Uw buurt is een huis
De Theatergarage is een cultureel buurtcentrum. Meer dan 550
buurtbewoners zijn eigenaar van de zaal. Er worden rond de 110 voorstellingen per seizoen geprogrammeerd: comedy, muziek, theater,
lezingen, ...
Er is een breed aanbod van cursussen, workshops, kampjes, en men
kan de zaal huren voor allerhande activiteiten.
We zijn niet enkel een zaal, maar trachten ook een 'merk' te zijn. Elke
buurtbewoner, gepensioneerd of kleuter, cultuurliefhebber of stille
genieter: onze deur staat open.
Rond de 5500 schoolkinderen wandelen per seizoen onze zaal binnen
om te genieten van heerlijke kindervoorstellingen. We brengen steeds
kwaliteitsvolle producties voor zowel kleuters, lagere schoolkinderen
en ook jongeren van de middelbare school.

Borgerhout
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