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Karlien Lox
Annelies Steenacker
Nadine Carchon
Karen Houthooft

zaterdag 28 mei 2011 om 15.00 uur
zaterdag 28 mei 2011 om 19.30 uur
zondag 29 mei 2011 om 15.00 uur

OC Polderbos | Polderbos 20 | 9840 De Pinte

- 18 jaar: 8 € • + 18 jaar: 12,50 €
meer info: info@danswijzer.be
www.danswijzer.be

www.danswijzer.be
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Danswijzer organiseert op 1 mei een
kunstnamiddag voor kinderen vanaf 6 jaar.
We laten je werken met verschillende materialen
en technieken: inkleuren, portretten, mandala,
schilderen, boetseren, arte povere…
Vanaf 17.00 uur is er tentoonstelling van alle
kunstwerken. Jouw creatie hangt netjes tussen
het werk van andere kunstenaars.
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Deze kunstnamiddag gaat door op
Zondag 1 Mei 2011 van 14u tot 17u
Vanaf 17.00 uur staan de deuren open voor
een bezoekje aan de tentoonstelling.
Plaats: Danswijzer, Brugsesteenweg 349 bis
Mariakerke
Prijs? €4 (leden Danswijzer) €5 (niet-leden)
Info en inschrijven kan info@danswijzer.be
of 0477 23 05 05

in de vakantie bij Danswijzer
In deze leuke vakantieactiviteit dansen kinderen
tussen 6 en 12 jaar samen rond een thema dat
toelaat om de eigen creativiteit en expressie
te stimuleren. Op basis van een verhaal wordt
een dansstijl of balletitem uitgewerkt. Hierbij
komen de verschillende aspecten van het
ballet op een creatieve wijze aan bod (grime,
kostuum, decor, dans, muziek, expressie,...). Een
ervaren dansdocent begeleidt de deelnemers
en ondersteunt de ontwikkeling van hun
persoonlijke creativiteit.
•
Wannamoef! gaat door van 4 tem 8 juli en
van 15 tem 19 augustus 2011 – telkens van
9 tot 17 uur. Opvang voorzien vanaf 8.00 uur
en tot 18.00 uur.
•
Locatie: Danswijzer, Brugsesteenweg 349
bis, Mariakerke
•
Prijs: 180€/week of 40 €/dag
•
Drank en 4 uurtje zijn inbegrepen

