Programma

September
- December
2020

Welkom terug !
Na een geaborteerd voorjaar hoopt ‘t Werkhuys op een volwaardig najaar.
Wij zijn in alle geval blij dat dit huis terug leeft en bruist. Toegegeven, er
zal wel wat minder prik in mogen zitten, maar er zullen des te meer bubbels zijn. Respecteer de (huis)regels en verklein zo mee de kans dat we de
herfst in ons kot moeten doorbrengen !
De mens is een wendbaar, inventief en creatief wezen. Eigenschappen
die we nu meer dan ooit nodig hebben en die wij met ‘t Werkhuys willen
blijven stimuleren en in de kijker zetten.
Wij kijken alvast in het bijzonder uit naar twee najaarsprojecten waarover later nog gedetailleerde informatie volgt. In oktober organiseert
Samenlevingsopbouw een dag om de solidariteit in de kijker te zetten
die mensen in volle Covid-crisis voor mekaar toonden. Diezelfde maand
worden tussen de werken van strijdvaardige (internationale) kunstenaars,
werken van Borgerhoutse jongeren tentoon gesteld die zich deze zomer
voor het eerst artistiek lieten begeleiden.
Wij hebben er zin in !

‘t KAFFEE

‘T KAFFEE

Open van maandag tot vrijdag van 12u00 tot 00u00 (keuken open tot
19u30)
Je kan elke weekdag terecht in ‘t Kaffee van ‘t Werkhuys voor een verse,
(h)eerlijke lunch of maaltijd. Naast een uitgebreid assortiment aan dranken, serveren wij boterhammen, soep,croques, salades, warme gerechten. Als onze gerechten zijn huisgemaakt.
Zin in een stukje taart met koffie of thee? Geen probleem, elke dag voorzien wij huisgemaakte taarten en heb je ruime keuze uit losse thee van
‘Melange thee’.
Op maandag en woensdag kan je bij ons terecht voor een buurtmaaltijd
aan €3, voor mensen met een verhoogde tegenmoetkoming (soep &
hoofdgerecht).
Heb je een zaal gehuurd in ‘t Werkhuys en wil je graag lunchen of afsluiten met een receptie? Dat kan: stuur een mailtje voor de verschillende
opties.
Bij mooi weer kan je genieten op ons prachtig terras, in de schaduw van
den Boom.
Je kan gemakkelijk en veilig betalen met Bancontact (kaffee & zalen)
Hou zeker onze Facebook-pagina in ’t oog voor de wekelijkse suggesties,
events, of ander nieuwigheden: www.facebook.com/tWerkhuys

‘t Werkhuys IS…
een CONTACTPUNT!

Heb je wel eens nood aan extra raad of een babbel? Dit kan gebeuren
wanneer je een moeilijke brief ontvangt of je net ruzie hebt gemaakt
met je buurman. Misschien loop je wel de muren op van je lastige puber
of zit je even niet lekker in je vel? Wat je vraag ook is, je bent welkom op
het CONTACTPUNT in het ‘t Werkhuys. Tijdens de permanentie is er een
begeleider van MOBILANT aanwezig die je graag verder helpt.
Afspraak maken? Bel 03/458.42.50 (ID & code meenemen).

een LEVERPUNT!

Bij de Travantbakkerij kan u terecht voor lekker ambachtelijke, ecologische producten gemaakt door arbeidszorgmedewerkers. Indien u voor
12u besteld kan u de volgende dag uw bestelling afhalen in ’t Werkhuys
(15u – 19u), geen levering op donderdag.

een BUURTRESTAURANT!

Op maandag en woensdag (12u – 14u), kunnen mensen met een verhoogde tegemoetkoming lekker komen eten voor €3.

een BUURDERIJ!

Wil je vers en lokaal eten volgens ’t seizoen en rechtstreeks van de
boerderij? Elke maandag brengen de boeren je bestelde groenten, fruit,
vlees, zuivel,… mee naar Borgerhout. Welkom: bestel wat je wil, hoeveel
je wil en hoe vaak je wil.
Bestellen? Via www.boerenenburen.be en haal het maandag tussen half
vijf en zes op in ’t Werkhuys. Voor info: Isabel: isabel.holthof@hotmail.
com of 0499/164.212

een BRENGPUNT!

Van de Collectie! Geef je textiel een 2de huis! Andere verzamelpunten
en info: http://decollectieantwerpen.be/

Een WERKPLEK!

Op zoek naar een werkplek met een gezellige en losse sfeer? Je kan terecht in ’t Kaffee. We voorzien gratis wifi. Een extra vergaderruimte of een
budgetvriendelijke werklunch is zo geregeld.

‘t Werkhuys WERKT…

met zeer democratische prijzen, voor zaalverhuur, drankjes, en dagvers
eten, zodat iedereen de kans krijgt om te ontwikkelen, te ontmoeten, te
ontplooien.

‘t Werkhuys ZOEKT…voor de VOLXKEUKEN

mensen die graag KOKEN op vrijwillige basis
Elke vrijdagavond organiseert ’t Werkhuys een Volxkeuken waar een
gezonde en lekkere maaltijd bereid wordt voor een 60-tal mensen. Ben
je een geboren keukenprins(es)? Barst je van de culinaire ideeën of heb
je gewoon zin om eens een handje toe te steken? Laat dan zeker iets van
je horen!

‘t Werkhuys ONDERSTEUNT…

jong talent, met woord en daad!
Zit je boordevol ideeën, wil je graag een project uitwerken of een try-out
geven: kom dan zeker eens langs en dan bekijken we het samen! Dans,
theater, muziek, expo, literatuur, circus, het kan allemaal in ’t Werkhuys.

‘t Werkhuys HEEFT…

dagelijks verschillende kranten en magazines, gratis ter inzage. Wij zijn
een bib-punt!
een A-zuil! (A-kaart) Alle info over de voordelen, hoe en wat van de
A-kaart: https://www.antwerpen.be

GRATIS wifi – selecteer netwerk ‘stad Antwerpen – gratis wifi’

ZAALVERHUUR

’t Werkhuys stelt haar ruimtes ter beschikking aan
verenigingen, organisaties en individuele
artistiekelingen. Wil je één van de
ruimtes huren, kom dan gerust langs of bel ons om de
mogelijkheden te bespreken.
’t Werkhuys voorziet flexibele werkruimtes die
gebruikt kunnen worden voor lessen, workshops,
repetities, vergaderingen & expo’s. Verder zijn er nog
speciale ruimtes o.a. een ruime theaterzaal met podium
+ foyer, 3 dansstudio’s en een balletzaal met spiegels en
zwevende vloer, een muzieklokaal en een literair salon
met comfortabele zachte zetels voor lezingen,
filmvertoningen en praatgroepen, koepelzaal voor
tentoonstellingen, vergaderingen en workshops.

Wil je een zaal huren?
Graag krijgen we vooraf een mailtje. Wil je graag een zaal
bezichtigen? Maak dan eerst een afspraak via e-mail of telefoon.
Info & aanvragen voor zaalgebruik:
https://www.werkhuys.be/zalen

Onze ruimtes
THEATERZAAL MET PODIUM (186m2)
De theaterzaal is gelegen op het gelijkvloers.
Ze beschikt over een groot podium, een houten
vloer en heeft centrale verwarming. Dubbele
deuren monden uit naar de FOYER (gepolierde
beton – 143m²) en de binnenkoer. Licht –en klankinstallatie zijn niet aanwezig.
LITERAIR SALON (69m2)
Dit warm ingericht salon is zeer geschikt voor
lezingen, workshops en praatgroepen.
MUZIEKLOKAAL (62m2)
Een ruimte met hoge plafonds en een goede lichtinval. Uiterst geschikt voor akoestische repetities
van muzikanten en andere groepen.
TUSSENLOKAAL (60m2)
Dansstudio met spiegels en een zwevende vloer
van osb- platen. (voor kleine groepen)
DANSZAAL (79m2)
Een luchtig dansatelier met spiegels en zwevende
laminaatvloer.

ZAAL ZEVEN (110m2)
Langwerpige ruimte met zwevende
Osb-platenvloer en spiegels.
BALLETZAAL (112m2)
Een ruime dansstudio met spiegels en een
zwevende dansvloer met 2 mobiele dansbaren.
DE ZOLDER (90m2)
Polyvalente ruimte voor workshops,
vergaderingen en repetities. (laminaatvloer)
KLASLOKALEN 1 & 2 (33m2)
Deze polyvalente ruimtes kunnen gebruikt worden
voor workshops, vergaderingen of als leslokaal.
KOEPELZAAL (185m²)
Een mooie polyvalente ruime zaal voor tentoonstellingen, vergaderingen en andere bijeenkomsten. Ophangsystemen om werken aan de muur te
bevestigen zijn aanwezig. (gepolierde betonnen
vloer).
		
KAFFEE (156m²)
’t Kaffee – dé ontmoetingsplek van ’t Werkhuys:
elke weekdag geopend van 12u00 tot 00u00, om
lekker te eten, te drinken, te praten, te lezen… Zaterdag en zondag kan je deze ruimte afhuren voor
kleine bijeenkomsten (o.a. babyborrel, receptie).

Hoe maak je een succesvol
projectvoorstel?
Om subsidies aan te vragen, moet je een dossier indien.
Een mogelijke geldschieter zal dit beoordelen en stelt zich
vragen. Is het een geloofwaardig project? Sluit het aan bij
zijn doelstellingen? Klopt het kostenplaatje?... In deze interactieve workshop leer je een projectvoorstel op maat te
maken. Voorbereiding, structuur en details: het is allemaal
belangrijk. We starten deze vorming met een leeg blad en
bouwen stap voor stap een dossier op.

Dag en uur: Zaterdag 5 september van 10u00 tot 12u30
Plaats: Klaslokaal 1
Lesgever: Tomas Baum - www.treffend.be
Prijs: €10 en €2 VT-tarief
Info & inschrijven: info@werkhuys.be
Na afloop ontvangt u een vormingsattest. Deze vorming
wordt georganiseerd i.s.m. district Borgerhout.

Digitale tools en apps inzetten op de werkvloer
Er bestaan miljoenen apps die het leven gemakkelijker kunnen maken.
Maar welke zijn nu echt de moeite? In deze interactieve vorming komen
een aantal essentiële apps aan bod: notities maken, to-do lijsten, bestanden uitwisselen, kalender bijhouden, projecten starten,…

Dag en uur: Maandag 12 oktober van 19u00 tot 21u30
Plaats: Klaslokaal 1
Lesgever: Kristof D’Hanens – I Like Media
Prijs: €10 en €2 VT-tarief
Info & inschrijven: info@werkhuys.be
Na afloop ontvangt u een vormingsattest. Deze vorming
wordt georganiseerd i.s.m. district Borgerhout.

Vorming communicatie en promotie
Heb je als organisatie of vereniging moeite om andere mensen te bereiken dan je eigen achterban? In deze interactieve vorming worden onder
andere tips & tricks aangeboden voor promotie en communicatie. Er
wordt gewerkt met de customer journey als leidraad, in combinatie met
een kanalen canvas.
Aan de hand van de doelgroepen die de organisatie of vereniging wil
bereiken, doorlopen we die customer journey. Samen bekijken we welke kanalen in elke fase van de customer journey het best geschikt zijn
voor de communicatie. Daarbij geven we veel voorbeelden van andere
organisaties.
Dag en uur: Zaterdag 24 oktober van 10u00 tot 12u30
Plaats: Klaslokaal 1
Lesgever: Rudy Pieters – Verhalenmakers
Prijs: Prijs: €10 en €2 VT-tarief
Info & inschrijven: info@werkhuys.be
Na afloop ontvangt u een vormingsattest. Deze vorming
wordt georganiseerd i.s.m. district Borgerhout.

REPAIR café
Heb je een platte band? Werkt je laptop jaar
na jaar steeds trager? Doet je broodrooster
niet meer ‘ping’ wanneer je toast klaar is? Is de
voering van je mooie winterjas gescheurd?
Geen probleem! Breng je kapotte spullen naar
ons repaircafé, dan worden ze daar gratis ‘gerepareerd’. Wie weet leer je zelf bij hoe je je
eigen spullen een nieuw leven kan inblazen!

Dag en uur: Zondag 18 oktober van 13u00 tot 16u30
Plaats: Theaterzaal & Foyer
Prijs: GRATIS
Info: info@werkhuys.be

Gezond en Budgetvriendelijk Koken
Gezond en lekker koken, hoeft niet duur en ingewikkeld
te zijn. Het kan ook simpel! Wij geven je tips mee om een
heerlijke voedzame maaltijd op tafel te toveren met oog
voor de portemonnee. Je blijft niet op je honger zitten; na
afloop eten we al het lekkers samen op en vertrek je met
goesting om te koken en een hoop inspiratie en nieuwe
recepten. In samenwerking met VELT.

Dag en uur: Zondag 15/11 en 29/11 van 14u30 tot 16u30
Plaats: De Foyer
Prijs: €9 (neem je deel aan beide workshops betaal je €15)
Info & inschrijven: info@werkhuys.be of 03/432.42.10

JOELIA! Theater voor flinke
kleuters!
Stel je voor dat je verliefd bent, en je mama
wilt dat niet !
Stel je voor dat …
Naar het verhaal van Romeo & Julia
(poppenspel en theater)
Dag en uur: Woensdag 30 september van 15u00 tot 16u00
Plaats: Salon
Inkom: €5
Reserveren? info@asjemenu.be
Voor kleuters vanaf 4 tot 8 jaar.

Butoh~Dance~Theatre
Project & Performance
With WILL LOPES (Brazil/Austria based),MARUSKA RONCHI (Italy),
JESSY DRIESSENS (Belg.). We will dance and explore around power
figures and archetypes, Gods & Goddesses from the Indian, Greek as
Brazilian Afro-indigenous, ritual dance and mythology. At the end of
the workshop we will share our dance with an audience. We work with
; Dance~Dance Theatre~Butoh Dance~Contemporary Dance~
Physical Theatre. Open for beginning & advanced dancers/actors/
artists/body-performers Wkshp in English.
Dag en uur: Vrijdag 9/10 – zaterdag 10/10 & zondag 11/10, telkens van 10u00 tot 17u00
Plaats: Theaterzaal & koepelzaal
Prijs: €235 - €205 (for dancers JesDansTheater) // Early sign up: -€10 for the first 10 registrations.
Inschrijving en info: jesdanstheater@telenet.be

‘Detached separation’ - voorstelling
Collectief 2Deform wordt gevormd door Danielle Huyghe en Nathalie
Vermeiren. Hun samenwerking werd gevormd door hun gemeenschappelijke interesse in de vervreemding van het menselijk lichaam, waar zij
beide een individueel artistiek onderzoek naar deden gedurende het afgelopen jaar. Deze creatie is ontstaan uit het idee van hoe de vervreemding van het lichaam, een gevolg kan zijn van een herhalende structuur
van bewegingen. Deze is geïnspireerd door de agressie en bewegingstaal tijdens een boks training. Deze structuur vervormt zich meer en
meer. Factoren als uitputting en verzadiging van agressie leiden tot de
isolatie van het individu en de uiteindelijke totale vervreemding van het
lichaam.
“Twee individuen geïsoleerd in hun eigen agressie.”
Dag en uur: Vrijdag 16 oktober om 20u00
Dans en choreo: Danielle Huyghe en Nathalie Vermeiren
Plaats: Koepelzaal
Prijs: €5

Volxkeuken op vrijdag

Geen zin om te koken op vrijdag? Kom dan gewoon lekker
bij ons eten. Laat je verwennen met heerlijke, soms exotische,
vaak verrassende maaltijden! De Volxkeuken wordt grotendeels gedragen door vrijwilligers die met passie komen koken
of een helpende hand toesteken.
Voor een maaltijd betaal je €6. Je MOET reserveren om zeker
te zijn van een bordje.
Wat schaft de pot? Kijk even op www.werkhuys.be of check
facebook/
Voel jij je ook geroepen om deze uitdaging als vrijwillige kok
aan te gaan? Neem dan zeker contact op met ’t Werkhuys!

Dag en uur: elke vrijdag om 18u30
Plaats: ‘t Kaffee
Prijs: €6 per maaltijd OF €3 VT-tarief
Reserveren of info: info@werkhuys.be / www.werkhuys.be / 0473/131.762
Kookboekje Volxkeuken: €2 (te bekomen in ’t Werkhuys)
Kadobon Volxkeuken: €6 (te bekomen in ’t Werkhuys)

Bij flamenco denk je direct aan Spanje, Carmen, bollenrokken en
bloemen in het haar. En dat is het óók. En nog veel meer. Geen rokken
nodig om met de voeten percussie te spelen, schoenen met hakken
en palmas zorgen voor het ritme, arm -en heupbewegingen zorgen
voor een totale lichaamsbeweging. De lessen bestaan uit techniek en
choreografie. Kom mee dansen en ontdek de poëzie van de dans en
de muziek. Flamenco is sinds 2010 cultureel erfgoed volgens UNESCO.
Voor kinderen met enige flamenco ervaring.

Dag en uur: Dinsdag van 18u30 tot 19u30
Data reeks: Elke dinsdag van 8/09 tot 15/12 (niet op 3-10/11)
Plaats: Zaal 7
Prijs: €120 / 12 lessen
Begeleiding: Jorinde Cielen
Inschrijving en info: info@flamencoantwerp.be –
0486/284.773 - www.flamencoantwerp.be

CYCLUSSHOW (10 – 12 jaar)
Dit is zo’n mijlpaal in je leven. Jonge meisjes worden in stijl ingewijd in de wondere wereld der vrouwen. Tijdens een workshop van 6u ga je op ontdekkingsreis in je lijf, krijg je inzicht
waarom vrouwen maandelijks bloeden en hoe nieuw leven
ontstaat. Je kruipt in de rol van hormonen en leert je lichaam
écht begrijpen. Dit is zo’n dag waarvan elke vrouw denkt “had
ik dit toen ook maar gekregen!” Dochters samen met hun (plus)
mama, meter, oma... wees welkom en laat je verwonderen!

Dag en uur: Woensdag 30/09 – 21/10 – 25/11 van 13u30 tot 19u30
Plaats: Koepelzaal
Prijs: €60
Inschrijving en info: mariekehoet@gmail.com of 0473/509.990

CIRCUSLES
(6 – 12 jaar)

Flamenco dans (10+)

GRATIS KENNISMAKINGSLES OP: dinsdag 8/09

GRATIS KENNISMAKINGSLES OP: dinsdag 8/09
Al spelend ons eigen circus maken, voor elk talent een plaats
in de circusfamilie. Beweging, expressie, creativiteit, samenwerken,…Een combinatie die verrijkend werkt voor elk individu en elke groep. Aanbod circustechnieken: van piramide
tot éénwieler, bal lopen, jongleren, koorddansen, trapeze,…
Dag en uur: Woensdag van 14u00 tot 17u00
Van 14u00 tot 15u30: De Clowntjes – 6 tot 8 jaar
Van 15u30 tot 17u00: De Harlekijntjes – 9 tot 12 jaar
Data reeks: Vanaf 16/09 (geen les tijdens schoolvakanties)
Plaats: Theaterzaal
Prijs: €250
Begeleiding: Jan Van Berckelaer
Inschrijving en info: Yanimo@scarlet.be

Circomotoriek (kleuters) +
Ouder/kind curcuslessen (va 4J)
Circomotoriek: In deze les maken kleuters op een speelse
manier kennis met circus. Ze leggen circusparcours af, klimmen, klauteren, springen en leren met elkaar samenspelen.
Ouder/kind circusles: Een les waarbij (groot)ouder en kind
(vanaf 4 jaar) een heel nieuwe manier ontdekken van samen
spelen. Het vertrouwen van de kinderen wordt op de proef
gesteld, een speciale ‘circus’band wordt gevormd.

Dag en uur: Zaterdag van 9u30 tot 13u45
Van 9u30 tot 10u30 & van 10u30 tot 11u30: Ouder/kind
Van 11u45 tot 12u45 & van 12u45 tot 13u45: Circomotoriek
Data reeks: Vanaf 19/09
Plaats: Theaterzaal
Prijs: €195 (ouder/kind) en €150 (circomotoriek)
Begeleiding: Ben De Vroey
Inschrijving en info: via www.ecdf.be

Bollywood Dance met BOLLYFIT Antwerp (3 – 10 jaar)
Bollyfit is een combinatie van choreagrafie gebaseerd op Bollywood
dansstijlen, Bhangra, hedendaags, volksdansen, semi-klassiek, …
Iedereen is welkom, van 3 tot meer dan 70 jaar! Bollywood Dance
is een unieke dansstijl gebaseerd op Indiase Bollywood films. Geen
danservaring nodig!

KERSTVAKANTIE

KERSTCIRCUSKAMP (6 – 12 jaar)
Dag en uur: Zaterdag van 9u00 tot 11u00
Data reeks:
Kinderen 3 tot 6 jaar: zaterdag van 9u00 tot 10u00
Kinderen van 7 tot 10 jaar van 10u00 tot 11u00
Plaats: Danszaal
Prijs: €5 / les
Begeleiding: Nikita
Inschrijving en info: info.bollyfit@gmail.com of 0467/693.968

HERFSTVAKANTIE
Crea-Yoga-Rots&Water driedaagse
Een gezellig HERFST atelier met max. 18 kinderen. Naast een dagelijkse yogasessie met yogaspelletjes, veel fantasie, ontspanning
en creativiteit, gaan we ook elke dag een Rots&Water sessie doen.
Naast veel beweging, dus ook een proevertje van wat deze mentale
en fysieke weerbaarheidstraining te bieden heeft. Verder ook heel
wat crea... en als het weer het toelaat, genieten we van ons gezellige binnenplein en maken we een uitstap naar de speeltuin op het
Krugerplein!

Dag en uur: Van maandag 2/11 tot woensdag 4/11 van 9u00 tot 16u00
Plaats: Balletzaal & Tussenlokaal
Prijs: €105
Inschrijving en info: Info@aycodegeyter.be

Al spelend ons eigen circus maken, met als
feestelijke afsluiter een circusvoorstelling.

Dag en uur: Van maandag 21/12 tot woensdag
23/12 van 9u00 tot 16u00
Plaats: Theaterzaal
Prijs: €85
Begeleiding: Jan Van Berckelaer
Inschrijving en info: Yanimo@scarlet.be

DANS, BEWEGING & SPORT
RHYTHM TAP: muziek maak je met je voeten!
Tappen is dansen én muziek maken. We stappen in de traditie van
dansers als Bill Robinson en de Soft Shoe, maar gaan ook de Jazz, Funk,
Blues en Bebop niet uit de weg. Op het programma staat techniek, een
variatie aan Time-Steps, originele choreografieën en improvisatie.
Drie niveaus: beginners // beginners + // intermediate
Dag en uur: Maandag van 18u30 tot 21u30
Data reeks: Van 14/09 tot 14/12 (niet tijdens schoolvakanties)
Plaats: Zaal 7
Prijs: €10 (leerlingen & studenten) of €12,50 (regulier tarief )
Begeleiding: Suzanna Pezo
Inschrijving en info: suzanna@divi-divi.net of 03/271.28.88

Zumba Gold & BBB
ZUMBA GOLD: Deze lichte versie van zumba is bijzonder geschikt voor
wie iets minder soepel is en een mindere conditie heeft, maar wel graag
beweegt op de tonen van Latijns-Amerikaanse muziek.
BBB: Met BBB train je gericht de bil-, buik- en beenspieren op muziek. Met
rustige, eenvoudige oefeningen die geschikt zijn voor iedereen werk je
aan je conditie en lenigheid.
Dag en uur:
ZUMBA GOLD: Maandag van 14u00 tot 15u00
BBB: Maandag van 15u00 tot 16u00
Data reeks: Van 7/09 tot 7/12
Plaats: Balletzaal
Prijs: €4 / les
Begeleiding: Oliver Kum
Inschrijving en info: sportenbeweegmee@antwerpen.be

Afro-Braziliaanse Dans & Pilates
Afro-Braziliaanse dans: We exploreren de origines van de
Afro-Braziliaanse danscultuur en worden geïnspireerd door
elementen, energieën en archetypes van de dansen van de
Orixás. Verwacht je aan een energieke en dynamische les
waar expressie, ritmiek en amusement centraal staan.
PILATES: Deze oefeningen zorgen voor een evenwichtige
ontwikkeling van alle spiergroepen. Je kweekt een sterk
en flexibel lichaam. Ook de coördinatie van je bewegingen
wordt verbeterd.

Dag en uur:
Afro-Braziliaanse dans: Maandag van 19u00 tot 20u00
Pilates: Maandag van 20u00 tot 21u00 EN van 21u00 tot 22u00
Data reeks: Van 7/09 tot 14/12
Plaats: Balletzaal
Prijs: €4 / les
Begeleiding: Sergio Amorin
Inschrijving en info: sportenbeweegmee@antwerpen.be

Shakuma
Shakumafitness is een Afrikaanse danswork-out die eenvoudige
danspassen combineert met aerobicsoefeningen. De oefeningen
gebeuren op het ritme van afrobeatmuziek en pakken zowat alle
spieren in je lichaam aan.

Dag en uur: Dinsdag van 19u00 tot 20u00 en van 20u00 tot 21u00
Data reeks: Van 8/09 tot 8/12
Plaats: Balletzaal
Prijs: €4 / les
Begeleiding: King Franky
Inschrijving en info: sportenbeweegmee@antwerpen.be

Lindy Hop
Lindy Hop, partnerdans is een populaire Afro-Amerikaanse
swingdans uit de jaren 30-40. Dancing Sophie en Ivo leren
je graag deze energieke dans aan. Je kan kiezen tussen 3
niveaus.
GRATIS PROEFLES OP: zondag 30/08 om 14u30 &
dinsdag 1/09 om 20u00
Dag en uur: Dinsdag van 19u00 tot 22u00
Tweedejaars van 19u00 tot 20u00
Nieuwe beginners van 20u00 tot 21u00
Gevorderden van 21u00 tot 22u00
Data reeks: Van 1/09 tot 15/12 (niet tijdens schoolvakanties)
Plaats: Theaterzaal
Prijs: zie website - www.dancingsophie.be
Begeleiding: Dancing Sophie en Ivo
Inschrijving en info: s.monheim@scarlet.be of 0496/467.651

JesDansTheater
Dans & BewegingsTheater. We verdiepen ons lichaamsbewustzijn &
scherpen onze zintuigen aan. Aarding, houding, ruimte, contact, expressie & transformatie staan centraal. We onderzoeken de relatie lichaam
& natuur, lichaam & geest d.m.v. : Butoh(Japanse transformatiedans),
Etnische & Rituele dans, Sensitieve & Expressiedans, Contact-impro, Yoga,
live Muziek & Klank. In het theatrale stuk werken we naar toonmomenten toe. Open voor beginnende, basis & gevorderde-dansers, acteurs &
levensbewegers.
Dag en uur:
Dinsdag van 20u00 tot 22u00
Woensdag van 19u45 tot 21u45
Data reeks:
ERVARING: dinsdag van 20u00 tot 22u00 –start 8/09
BASIS: woensdag van 19u45 tot 21u45 – start 9/09
Plaats: Danszaal
Prijs: +/- €15/les van 2 uur – per seizoen
Begeleiding: Jessy Driessens
Inschrijving en info: jesdanstheater@telenet.be

Dansen Van Eigen Bodem
Wanneer er gefeest werd tussen 1830 en 1900 werd er gedanst! Tot diep in de nacht werd er schottisch, polka, mazurka,
wals, bourée en jig gedanst. Wij houden deze traditie levendig door, met respect voor de oude dansfiguren en technieken, deze dansen in een nieuw jasje te steken.

Dag en uur:
Beginners (op afspraak): woensdag van 19u30 tot 20u30 – start 30/09
Baldansen met livebegeleiding: woensdag van 20u30 tot 22u00 – start 30/09
Plaats: Theaterzaal
Prijs: €50 = instapprijs (8 lessen + verzekering) *1ste les = GRATIS
Begeleiding: Katrien Van Craenenbroeck (dans) en Modest Vercauteren (accordeon)
Inschrijving en info: katrien.vancraenenbroeck@gmail.com of 0486/539.081

Hedendaagse Jazzdans
Jazzdans in groep of individueel op “evergreen” ritmen.
Bedoeld voor alle dansers met een “jazz spirit”.
(enkel gevorderden)

Dag en uur: Elke woensdag en zondag van 9u00 tot 12u00
Plaats: Danszaal
Prijs: €10
Begeleiding: Raymond Verborgt (universitair, danser, muzikant,
internationaal dansdocent)
Inschrijving en info: raymond.verborgt@pandora.be

Flamenco dans
GRATIS KENNISMAKINGSLES OP:
dinsdag 8/09 & woensdag 9/09

Bij flamenco denk je direct aan Spanje, Carmen, bollenrokken
en bloemen in het haar. En dat is het óók. En nog veel meer.
Geen rokken nodig om met de voeten percussie te spelen,
schoenen met hakken en palmas zorgen voor het ritme, arm
-en heupbewegingen zorgen voor een totale lichaamsbeweging. De lessen bestaan uit techniek en choreografie. Kom
mee dansen en ontdek de poëzie van de dans en de muziek.
Flamenco is sinds 2010 cultureel erfgoed volgens UNESCO.

Dag en uur: Dinsdag en woensdag van 18u00 tot 22u00
Data reeks: start 15-16/09 (geen les in schoolvakanties)
HALF-GEVORDERDEN: dinsdag van 19u30 tot 20u30 – start 15/09
GEVORDERDEN: dinsdag van 20u30 tot 21u30 – start 16/09
BEGINNERS MET ERVARING: woensdag van 19u00 tot 20u00
NIEUWE BEGINNERS: woensdag van 20u00 tot 21u00
OPGELET: lessen op woensdag worden georganiseerd door Sport en Beweeg Mee
Inschrijven voor woensdag: sportenbeweegmee@antwerpen.be
Op woensdag: €6 / les
Plaats: Zaal 7
Prijs: €150 / 12 lessen
Begeleiding: Jorinde Cielen
Inschrijving en info: info@flamencoantwerp.be – 0486/284.773 www.flamencoantwerp.be

Afrikaanse dans
Paaldanslessen
PAALDANSLES… je verlegt je grenzen en ontdekt onvermoede krachten in een gezellige en vriendschappelijke sfeer.
Wij geven les aan jong en oud, van beginner tot intermediate.
Iedereen kan leren paaldansen. Met meer dan 20 jaar ervaring kan je bij Paaldansles rekenen op een ervaren team van
docenten en professionele begeleiding. Onze lessen bestaan
telkens uit 90 minuten. Paaldansen is een volledige workout voor lichaam en geest. Je werkt max per 3 aan één paal.

Dag en uur:
Paaldansles OPEN LEVEL: woensdag van 10u00 tot 11u30 – start 2/09
Paaldansles beginners 1 & 2: donderdag van 19u00 tot 20u30 – start 3/09
Paaldansles Intermediate1: donderdag van 20u30 tot 22u00
Paaldansles Intermediate2: zaterdag van 10u30 tot 12u00 – start 5/09
Paaldansles beginners 1 & 2: zaterdag van 12u00 tot 13u30
Plaats: Zaal 7
Prijs: €150 / 8 lessen + 1 inhaalles of €80 - €140 / beurtenkaarten voor bestaande leerlingen
Begeleiding: Karin Vandaele en Ilana Creve
Inschrijving en info: info@paaldansles.be of 0497/450.501

Fanny Heuten besteedt in haar lessen enerzijds aandacht aan het geaard
zijn van de dans, de impulsen, het ritmische gevoel en de isolatie van de
bewegingen. Anderzijds is de repetitiviteit van basisbewegingen belangrijk om te komen tot de essentie van Afrikaanse dans: het opnemen,
laten doorstromen en geven van energie. De interactie tussen dansers
en muzikanten is zeer belangrijk.
Dag en uur: Donderdag
Beginners van 19u00 tot 20u30
Basiservaring van 20u45 tot 22u15
Data reeks: Van 24/09 tot 17/12
Plaats: Theaterzaal
Prijs: €144
Begeleiding: Fanny Heuten - percussiebegeleiding: Massimo Palumbo, Maxime
Hadji, Bouba Touré en Julien Burette
Inschrijving en info: info@stagerumours.be of 0478/319.265

Eighties Aerobics
Wat Jane Fonda startte, zetten wij vandaag voort in een hedendaags jasje!
Haal je zweetbandjes maar boven, want wij zorgen voor een stevige mix
van dans, cardio en spier verstevigende oefeningen op de aanstekelijke
tunes van de 80’s. Ons motto is al feestend sporten, dus doe maar mee
op je eigen tempo. Je verkleden is niet verplicht, maar altijd extra fijn.
Dus haal dat flashy turnpakje maar van onder ’t stof en breek de sleur met
onze unieke nostalgische workout! Tot binnenkort in de lessen!
Dag en uur: Vrijdag van 20u00 tot 21u15
Data reeks: Vanaf 18/09(geen les tijdens schoolvakanties)
Plaats: Danszaal
Prijs: €12 / losse les of €110 / 10 beurten
Begeleiding: Saartje Van Broekhoven
Inschrijving en info: eightiesaerobicsantwerp@gmail.com of 0496/126.643

Biodanza
Biodanza betekent letterlijk: “de Dans van het leven!” en laat
je vreugde beleven van het bewegen van je lichaam op je
eigen manier. Mensen die regelmatig Biodanza beoefenen
ervaren meer vreugde, vitaliteit en minder stress in hun
leven. Danservaring is niet nodig, een flesje water en kleding in laagjes waarin je gemakkelijk kan bewegen is handig!
Dag en uur: Vrijdag van 20u00 tot 22u00 – start 11/09
Plaats: Zolder
Prijs: €15 / les of €130 / 12 weken
Begeleiding: Karel Hermans
Inschrijving en info: k.l.hermans@gmail.com of 0476/992.261

BODYMIX
Cardio, krachttraining, stretchoefeningen… bij Bodymix komt
het allemaal aan bod. Je traint alle lichaamsdelen op muziek.
Dag en uur: Vrijdag van 18u30 tot 19u30
Data reeks: Van 11/09 tot 18/12
Plaats: Balletzaal
Prijs: €4 / les
Begeleiding: Fatima Talhaoui
Inschrijving en info: sportenbeweegmee@antwerpen.be

Bollywood Dance met BOLLYFIT Antwerp
Bollyfit is een combinatie van choreagrafie gebaseerd op Bollywood dansstijlen, Bhangra, hedendaags, volksdansen,
semi-klassiek, … Iedereen is welkom, van 3 tot meer dan 70 jaar!
Bollywood Dance is een unieke dansstijl gebaseerd op Indiase
Bollywood films. Geen danservaring nodig!
Dag en uur: Zaterdag van 11u00 tot 13u00
Data reeks:
Bollywood Dance: zaterdag van 11u00 tot 12u00 – start 5/09
Zumba Bollywood: zaterdag van 12u00 tot 13u00 – start 5/09
Plaats: Danszaal
Begeleiding: Nikita
Inschrijving en info: info.bollyfit@gmail.com of 0467/693.968

Shakuma & Shakuma Abs & Butt
Shakumafitness: is een Afrikaanse danswork-out die eenvoudige
danspassen combineert met aerobicsoefeningen. De oefeningen
gebeuren op het ritme van afrobeatmuziek en pakken zowat alle
spieren in je lichaam aan.
SHAKUMA ABS & BUTT: is een Afrikaanse danswork-out die eenvoudige
danspassen combineert met aerobicsoefeningen. De oefeningen gebeuren
op het ritme van afrobeatmuziek en pakken zowat alle spieren in je lichaam
aan. Bil- en buikspieren krijgen extra aandacht tijdens deze sessie.
Dag en uur: Vrijdag van 19u00 tot 20u00 en van 20u00 tot 21u00
Data reeks: Van 11/09 tot 11/12
Plaats: Zaal 7
Prijs: €4 / les
Begeleiding: King Franky
Inschrijving en info: sportenbeweegmee@antwerpen.be

Meditation des Tanzes
Wij dansen samen in een cirkel. Als je een bovenaanzicht zou filmen,
lijken onze bewegingen op de figuren in een caleidoscoop. Het is erg
bijzonder om jezelf als deel van dat geheel te voelen ! Deze dansmeditatie kan een weg zijn om (terug) contact te maken met jezelf,
een weg om steeds meer te worden wie je in wezen bedoeld bent.
De nadruk ligt niet op prestatie of het perfecte plaatje. Goed of fout
bestaat hier niet, je kunt telkens opnieuw beginnen in het hier en nu,
zonder oordeel.
Dag en uur: Zondag van 10u00 tot 12u00
Data reeks: Van 20/09 tot 6/12
Plaats: Tussenlokaal
Prijs: €12 / les
Begeleiding: Leen De Mulder
Inschrijving en info: circleofdance@telenet.be of 0497/799.196

Taiji 37 vorm (soepelheid & evenwicht)

YOGA &
WELLBEING

Taiji is een Chinees oefensysteem dat zich vooral richt op de ontwikkeling van innerlijke ‘taiji’ krachten. Door de traag uitgevoerde bewegingen activeren we de Dantian, het energiecentrum in de buik en zo ook
onze vitale energie (Qi). Daardoor verbeteren onze houding, evenwicht
en concentratievermogen. We worden soepeler, opgewekter en rustiger.
Dit bevordert een goede fysieke gezondheid, sterker mentaal evenwicht
en beter emotioneel welbevinden.

Taijiwuxigong (gezondheid & geluk)
Taijiwuxigong® is een Chinees oefensysteem dat zich vooral richt op
zelfgenezing en -regulering van lichaam en geest. We zoeken allereerst de juiste lichaamshouding, die ons in staat stelt verbinding te
maken met de aardekracht. Daardoor activeren we onze Dantian, het
energiecentrum in de buik en zo ook ons hele lichaam. We gebruiken
drie soorten oefeningen: - spontane beweging, - daoyin die specifieke
lichaamsdelen oefenen, - meditatie (meestal staand). Je voelt je lichter,
blijer en gezonder.

Dag en uur:
Taiji: Maandag van 10u00 tot 11u00
Taijiwuxigong®: Maandag van 11u00 tot 12u00
Data reeks: Vanaf 21/09
Plaats: Theaterzaal
Prijs:
Taiji: €13 / les of €100 / 10-beurtenkaart (3 md geldig).
Taijiwuxigong®: €14 / les of €105 / 10-beurtenkaart (3 md geldig).
Begeleiding: Sofie-Ann Bracke
Inschrijving en info: sofieannbracke@gmail.com of 0486/931.112

AcroYoga Proeflessen Week
AcroYoga is een speelse, toegankelijke en tegelijk uitdagende combinatie van partner acrobatiek, Yoga en ontspannende partner oefeningen.
Met deze activiteit leer je op een leuke en bewuste manier met anderen
te connecteren. Vanuit een grondige technische basis, ontdek je snel dat
je veel meer kan dan je denkt! Geschikt voor beginners, proevers en
mensen die houden van nieuwe uitdagingen. Je bent welkom met of
zonder partner! Geen ervaring en/of lenigheid vereist!
Dag en uur: Woensdag 23 september van 20u00 tot 21u45
Plaats: Balletzaal
Prijs: €10
Inschrijving en info: AcroContactYoga@gmail.com of 0484/990.861

AcroYoga Reeks voor Beginners PLUS
Als vervolg van de Beginners lessenreeks, krijg je vanaf september 2020
de gelegenheid om je verder te verdiepen in AcroYoga, door de Beginners
PLUS reeks te volgen. Je hebt basis in lichaamsbewustzijn: spanning vs
ontspanning, je hebt geen schrik van partner werk.
Dag en uur: Woensdag van 20u00 tot 21u45
Data reeks: Vanaf 30/09 tot 9/12
Plaats: Balletzaal
Prijs: zie website – www.acrocontactyoga.com
Begeleiding: Sebastian Debels & Herlinde Van de Maele
Inschrijving en info: AcroContactYoga@gmail.com of 0484/990.861

AcroYoga Winter Workshop
AcroYoga is een speelse combinatie Yoga, Partner –Acrobatiek,
Movement, Therapeutische oefeningen en kunst. AcroYoga bevordert je fysieke en mentale capaciteiten. Je leert als het ware
communiceren en vertrouwen in jezelf en elkaar. Op technische,
maar tegelijk speelse en creatieve manier ontdek je snel met
AcroYoga dat je meer kan dan je denkt!
Dag en uur: Woensdag 16 december van 19u00 tot 22u00
Plaats: Balletzaal
Prijs: €45
Inschrijving en info: AcroContactYoga@gmail.com of 0484/990.861

Mindfulness Yoga
Met aandacht bewegen of bewust stil in een lichaamshouding
(asana) zijn - in combinatie met een rustvolle ademhaling - maakt
je lichaam gezond, flexibel en sterk, je geest alert en kalm. Het voordeel van Mindfulness Yoga is dat het door ‘iedereen’ kan beoefend
worden, naar eigen vermogen, zonder vergelijken, prestatiedrang
of competitie. Je kan dan ook eender welk moment inspringen.
Dag en uur: Donderdag van 20u30 tot 22u00
Data reeks: Donderdag van 17/09 tot 26/11 (geen vakanties)
Plaats: Zolder
Prijs: €12 / les of €80/ 10 beurtenkaart
Begeleiding: Veerle De Wilde
Inschrijving en info: veerleyogarage@gmail.com of 0485/929.731

Meridiaan Chi Kung
Meridiaan Chi Kung is een reeks energie-opbouwende oefeningen die
het lichaam opent via het meridiaan systeem. De oefeningen zijn aangepast aan ieders niveau, hebben onmiddellijk effect op je vitaliteit en kan je
makkelijk verder thuis oefenen. Instromen of proefles is altijd mogelijk!
Dag en uur: Vrijdag van 10u00 tot 12u00
Data reeks: Vrijdag 18-25/09, 2 – 9 – 16 – 23 – 30/10, 13 – 20 – 27/11, 4-11/12
Plaats: Danszaal
Prijs: €150 / reeks (12 lessen) of €75 /5-beurtenkaart
Begeleiding: Hilde Broeckhove
Inschrijving en info: hilde.broeckhove@gmail.com of 0497/469.219

Yuanqigong,
een Chinese taoïstische gezondheidstraining
Yuanqigong is een diepgaande Chinese taoïstische gezondheidstraining. Je leert hoe het lichaam werkt en wat je ermee kan doen om
je goed in je vel te voelen en je gezondheid te bewaren. Inhoud lessen:
daoyin (taoïstische zachte stretching), standentraining, bewegingstraining (vanuit vaste standen en via loopoefeningen), zelfmassage, ademtraining en alchemistische meditatie.
Dag en uur: Zondag van 9u45 tot 11u45
Data reeks: Van 13/09 tot 20/12
Plaats: Balletzaal
Prijs: €18 / les of €150 / 10-beurtenkaart
Begeleiding: Gijsbert Ruitenburg
Inschrijving en info: info@jindanfa.com

HANDWERK
SCHILDEREN
TEKENEN
& SPEL

MultiModel
Er zijn iedere maandag twee modeltekensessies van drie uur, met telkens
een pauze van 20’. Poses duren 5, 10, 15 min. Iedere week poseert er een
ander model (M/V/X), soms ook duo’s. iedereen kan deelnemen op eigen
inzicht en talent. Er zijn tafels, ezels en stromend water. Eigen tekenmateriaal mee te brengen.
Dag en uur: Elke maandag van 15u00 tot 18u00 en van 19u00 tot 22u00.
Data reeks: Elke maandag, ook tijdens vakanties
Plaats: Koepelzaal
Prijs: €10 / sessie of €18 / 2 opeenvolgende sessies
Begeleiding: Serge Baeken
Inschrijving en info: ysfabrik@gmail.com

Handwerkclubje Chillbox
Heb je zin om je week goed in te zetten? Dan kan je op maandag komen
handwerken in ’t Werkhuys! Samen met een groepje plezante breisters,
haaksters & tetteraars ga je aan de slag.
Dag en uur: Elke maandag vanaf 14u00
Plaats: Kaffee van ‘t Werkhuys
Prijs: Gratis – eigen materiaal meebrengen
(inschrijven niet nodig, u kan gewoon aansluiten wanneer u wil)

Hart Labeur
Gezelligheid, breien, haken en een babbeltje: dat is het recept van
Hart Labeur! Elke dinsdag is kan je de laatste brei-nieuwtjes en haaktrucjes uit wisselen. Begint het al te kriebelen als je een wollen bolletje
ziet? Ontwerp je liever een eigen wintersjaal? Dan ben je hier aan het
juiste adres! Materiaal breng je zelf mee… Iedereen welkom!
Dag en uur: Elke dinsdag van 20u00 tot 22u00
Plaats: ’t Kaffee
Prijs: Gratis – eigen materiaal meebrengen
(inschrijven niet nodig, u kan gewoon aansluiten wanneer u wil)

PLAYTIME
Elke 1ste donderdag van de maand is het een avond vol gezelligheid en spelplezier in ’t Kaffee. We spelen de leukste, tofste en
nieuwste gezelschapsspelen! Iedereen welkom! Wij voorzien de
spelletjes, jij het goed gezelschap?
Dag en uur: Elke 1ste donderdag van de maand
Plaats: Kaffee
Prijs: €7,5 / jaar (1ste keer gratis)
Inschrijving en info: https://www.facebook.com/PlaytimeWerkhuys/

SCHAKEN (competitief & recreatief)
De Borgerhoutse Schaakkring speelt elke donderdag vanaf 20u00,
in ’t Werkhuys. Elke schaakliefhebber is welkom om een recreatief
partijtje te spelen. Nadien kan men lid worden en ook aan officiële
wedstrijden deelnemen. Wij spelen zowel interne tornooien als externe competities (provinciaal en nationaal). Jeugdschaaklessen
op woensdag van 18.30 tot 20 uur (vraag info)
Dag en uur: Donderdag van 20u00 tot 23u00
Plaats: Klaslokaal 1
Prijs: €65 / lidgeld / jaar
Begeleiding: Wim D’haluin
Inschrijving en info: wim.dhaluin@skynet.be

Wekelijkse training – BILJART
Wekelijks is er een training in ’t Kaffee van ’t Werkhuys
en/of match.
Dag en uur: Maandag, woensdag & vrijdag (na afspraak)
Plaats: ’t Kaffee
Prijs: Lidgeld biljartclub
Begeleiding: Willy de Kimpe – Biljartclub de Peperbus
Inschrijving en info: Jos_henderieckx@hotmail.com of 0497/306.892

TAAL &
VORMING

		

Samen Lezen
Samen Lezen is samen genieten van fragmenten gedichten en verhalen uit de wereldliteratuur. Een uur lang praat je in kleine groep
over bijzondere teksten. Je wisselt gedachten uit en gaat van lezen
naar leven. Een enthousiaste lezer begeleidt het gesprek. Na het
lezen eten we samen soep. Samen Lezen is geen Nederlandse les.
Je niveau is minstens bijna-moedertaal. Voor anderstaligen richten we tegelijkertijd een Shared Reading in.
Dag en uur: Dinsdag van 11u00 tot 12u00
Data reeks: Wekelijks – niet in schoolvakanties
Plaats: Klaslokalen & foyer
Prijs: GRATIS
Begeleiding: Lieve & Jessica
Inschrijving: Niet nodig, kom gerust een kijkje nemen

Infosessie wasbare luiers
Tijdens een infosessie kom je alles te weten over het gebruik van
wasbare luiers in al zijn praktische facetten. Kijken doe je óók met
je handen. Voor je voor een bepaald type luier kiest, wil je ze eens
in je handen hebben gehad. Dan zie je hoe slank ze zijn, hoe zacht
ze zijn en wat je handig vindt. We bespreken daarom alle luiers uit
ons gamma één voor één en doen we ze aan bij een paspop. We
maken natuurlijk ook ruimte voor al uw vragen.
Dag en uur: Zaterdag van 10u00 tot 12u30
Data reeks: Zaterdag 22/08 – 19/09 – 17/10 – 21/11 – 12/12
Plaats: Zolder
Prijs: GRATIS
Begeleiding: Sofie Mohr & Catty Verlinden
Inschrijving & info: sofie@luierhoek.be

		

Collectief Theater Hart

THEATER &
WOORDKUNST

Collectief Theater Hart levert een bijdrage aan de vrede,
humaniteit en solidariteit in de wereld. Ze doet dat door
universele voorstellingen te maken. Collectief Theater
Hart is verbonden met atlas, integratie en inburgering
Antwerpen en heeft een nauw contact met Hidden Theater
en het Open Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas
Richards uit Italië.
Dag en uur: Elke maandag van 19u00 tot 21u00 – start 7/09
Plaats: Danszaal
Prijs: GRATIS
Begeleiding: Poppe Boonstra
Inschrijving & info: info@collectieftheaterhart.be of 0472/368.355

		

Improvisatietheater voor beginners

Verzot jezelf! Speel! In deze 10-delige reeks voor beginners ervaren we de basisbeginselen van dit improvisatietheater. Speelsheid en
spelplezier, falen in stijl, spontaniteit, positiviteit en samenwerking
staan centraal. Door groepsoefeningen maken we ter plekke verhaal,
personages, relaties & dialogen, decor en emotie aan. Impro! Het
brengt je in een flow en zet je zintuigen op scherp. En de humor?
Die volgt vanzelf!
Dag en uur: Woensdag van 19u00 tot 21u30
Data reeks: Van 9/09 tot 2/12 (niet op 21/10 – 11/11 & 18/11)
Plaats: Tussenlokaal
Prijs:€140 (€130 / Open Doek en €115 / kortingstarief )
Begeleiding: Pieter Beck & Manu Luyten
Inschrijving & info: info@fusimprov.be of 0472/793.951
- www.fusimprov.be

Fus! Improcomedy Night!
Hoera, Hallelulja! Fuck the cola, fuck the pizza! All I want
is Fucked up shit! FUS Improcomedy Night! Een bende
spontane enthousiaste wolven en wolvinnen spelen. Lijvig
en met pak aan. Verhalen uit de duim gezogen, dosissen
emotie, drama & comedy! Onze shows zijn gratis, je geeft
wat je wilt, maar ons motto blijft: “Make money, fuck art!”
Dag en uur: Elke 3de woensdag van de maand (16/09 – 21/10
– 18/11 – 16/12) telkens van 20u00 tot 22u00
Plaats: Foyer
Prijs: GRATIS
Info: info@fusimprov.be of 0472/793.951 - www.fusimprov.be

		

ZANG &
MUZIEK

Didgeridoo
Didgeridoo: “Adem, daar draait het om, het ligt aan de basis van alles!”
Didgeridoo, een verlengstuk van het menselijk lichaam. Het is je luidspreker, de didg vertaalt letterlijk wat je lichaam doet. Het is de moeder van
alle windinstrumenten.. Didgeridoo is een boventoon-instrument.

“Natuurstem”, Laat je zingen! Door JackieJ.
Om verschillende stemtechnieken te gebruiken is het belangrijk, je eigen
instrument te leren kennen, te voelen! Er wordt gewerkt met het Indische
systeem: Saregam systeem uit de Indische Raga. Met dit systeem leer
je noten voelen in relatie met een andere noot. Het Indische harmonium
helpt je hierbij. We leren zingen vanuit onze “stroom”. We maken onze
stem vrij…We werken aan: lichaamsbesef, houding, stemontwikkeling;
klankleur, improviseren, boventonen, samen zingen en nog veel meer.

Dag en uur:
Didgeridoo: dinsdag van 19u00 tot 20u30 – start 15/09
Natuurstem: dinsdag van 20u30 tot 22u00 – start 15/09
Plaats: Muzieklokaal
Prijs: €130 / 10 lessen (didg of natuurstem)
Begeleiding: JackieJ. (Art Tout Productions)
Inschrijving en info: info@arttout.be of 0486/140.973

TaKeTiNa
TaKeTiNa is een speelse oefening in ritmische verkenning die het
muzikale en menselijke potentieel activeert. Door het lichaam als
een muziekinstrument (stem, stappen en klappen) te gebruiken,
creëert Taketina complexe ritmes die gemakkelijk toegankelijk zijn.
Uitdagingen worden afgewisseld met momenten van stabilisatie
om je in een vreugdevolle en voedende gemoedstoestand te laten
vallen. Kom en doe mee voor dit geweldige leerproces!
Dag en uur:
Vrijdag 9/10 van 19u00 tot 21u00
Zaterdag 10/10 van 10u00 tot 16u00
Plaats: Muzieklokaal
Prijs: €110
Begeleiding: Barbara & Aline
Inschrijving en info: info@arttout.be of 0486/140.973

Gilles Petit, masterclasses
Deze workshops zijn enkel voor mensen die reeds een basis
van het Indische systeem kennen (saregam-systeem).
The art of true music making is about offering yourself up as a
gift, in an act of generosity, singing from the heart.
- Gilles Petit.
Dag en uur:
Zaterdag 3/10 & zondag 4/10 van 10u00 tot 17u00
Zaterdag 5/12 & zondag 6/12 van 10u00 tot 17u00
Plaats: Muzieklokaal
Prijs: €130 / per workshop
Begeleiding: Gilles Petit (muzikant, componist & uitvinder instrumenten)
Inschrijving en info: info@arttout.be of 0486/140.973

Koor Notches
Okkernoot, kruidnoot, borrelnoot of amandel? Bij ons klinkt elke
noot even straf, al is er hier en daar een hoekske af. Al zingende
brengen we mensen met verschillende achtergronden samen. We
zingen alles van klassiek tot wereldmuziek, als het maar plezant is!
Regelmatig komen de Notches buiten om te zingen op een buurtfeest, festival of in een theatervoorstelling. Kom uit je dop, waar
wacht je nog op?
Dag en uur: Woensdag van 20u00 tot 22u00 (niet tijdens schoolvakanties)
Data reeks: Van 2/09 tot 16/12
Plaats: Zolder
Prijs: VRIJE BIJDRAGE
Begeleiding: Tine Joris
Inschrijving en info: notches@outlook.be

1-2-3-Start Ukelele
In een groep op gezellige manier ukelele leren spelen aan de hand
van akkoorden en basisharmonieën. Geen partituurkennis nodig.
Voor absolute beginners. Huur ukelele mogelijk.

Gitaar Doe Je Zo
In groep op een gezellige manier gitaar leren spelen aan de
hand van akkoorden en basisharmonieën.
Geen partituur- kennis nodig.
1-2-3-Start = Absolute beginners
Van A tot G = Beginners

Gitaar à la Django
Gipsy Jazz is een technisch zeer gelaagd genre: de instap
voor beginners is erg klein, maar de (expressie)mogelijkheden
voor gevorderden zijn oneindig! We gaan in groep aan de slag
met het repertoire van Django Reinhardt. Al doende krijg je
basistechnieken mee die je helpen onversterkt samen te
spelen. Geen partituurkennis vereist. We sluiten de reeks af
met een échte Manouche Jam tijdens de Volxkeuken! Huur
gitaar mogelijk.

Dag en uur:
Ukelele: donderdag van 18u00 tot 18u30 – start 1/10
Gitaar 1-2-3-Start: donderdag van 18u30 tot 19u10 – start 1/10
Gitaar Van A tot G: donderdag van 19u15 tot 19u55 – start 1/10
Gitaar Django Beginners: donderdag van 20u00 tot 20u40 – start 1/10
Gitaar Django Gevorderd: donderdag van 20u45 tot 21u45 – start 1/10
Plaats: Muzieklokaal
Prijs:
Ukelele: €198 (hele reeks = 28 lessen)
1-2-3-Start: €81 / 10 lessen)
Van A tot G: €81 / 10 lessen)
Django Beginners: €88 / 10 lessen (40’ les)
Django Gevorderd: €132 / 10 lessen (60’ les)
Begeleiding: Sfen Van Staeyen
Inschrijving en info: info@agamuzi.be

ALGEMEEN
03/432.42.10

PRAKTISCH

ZAALVERHUUR
03/432.42.12
’t Werkhuys
Zegelstraat 13
2140 Borgerhout

Voor inlichtingen, gelieve te bellen tijdens de kantooruren
(weekdagen van 9u tot 17u).
Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten?
Schrijf je dan in op de maandelijkse nieuwsbrief:
www.werkhuys.be
Joris Willems
Coördinator
Joris.Willems@antwerpen.be
Evi Verrijcken
Operationeel verantwoordelijke
Evi.verrijcken@antwerpen.be
Domien De Gruyter & Carine Neuman
Keuken
Nicole De Groof, Jorinde Cielen & de studenten
Kaffee / bar
En al onze vrijwilligers –
zonder hen geen Werkhuys! dank je!

Bereikbaarheid
’t Werkhuys
MET HET OPENBAAR VERVOER
Tram 10 & 24 – Bus- en tramhalte de Roma
Bus 30, 31, 34 & bussen uit de richting Turnhout en Lier
Premetrostation ‘Zegel’: tram 8
Meer info over de verbindingen met het openbaar vervoer
vind je op www.delijn.be
TE VOET
Ongeveer 25 minuten lopen vanaf het Centraal Station.
Richting de Roma / Deurne / de Turnhoutsebaan volgen.
MET EEN VELOOKE (of eigen fiets)
Als je geen eigen fiets hebt, kan je een handige fiets van
’t Stad gebruiken: de Velo. Alle info en dichtstbijzijnde
stations: http://www.velo-antwerpen.be/nl
MET DE AUTO
Als je van de Singel komt, draai je aan de Stenenbrug richting
centrum, de Turnhoutsebaan op. Na ongeveer 20 meter neem
je de eerste straat links, de Zegelstraat.

COLOFON
V.U.:
Evi Verrijcken,
Zegelstaat 13, 2140 Borgerhout
Samenstelling:
Joris Willems & Evi Verrijcken
Concept en vormgeving:
Vladimir Schetske
Instagram @Zinc_wit

Met de steun van Distict Borgerhout & Stad Antwerpen

ALGEMEEN: 03/432.42.10
ZAALVERHUUR: 03/432.42.12
info@werkhuys.be
Facebook.com/twerkhuys
#werkhuysvzw
Deel gerust je moves,
foto’s van ’t Werkhuys
en selfies op Instagram

Zaal huren? (h)eerlijk eten &
drinken? Gewoon genieten?
Kom dan naar ’t Werkhuys en
laat je verrassen aan de veelheid die ons huys te bieden
heeft.

