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Lambikles
Ronald Van Rillaer
(look & smile)
Theater spelen is jezelf zijn en die dingen
die je als personage wilt spelen uit jezelf
halen. Klinkt dat moeilijk? Dat is het
helemaal niet! Schrijf je in voor de toneelworkshop lambikles en leer toneel spelen
als Ronald van Rillaer, Lambik uit de succesvolle musicals van Suske en Wiske.
Er zijn 3 workshops:
groep 1: 9u30 - 10u10
groep 2: 10u20 - 11u00
groep 3: 11u10 – 11u50
Leeftijd: 6 tot en met 12 jaar
Kostprijs: 2 EUR

Maak je eigen special eﬀects
voor superheldenfilms FxLab

Ben je fan van Manga, Marvel of DC comics?
Droom je ervan om als stuntman een
hoofdrol te spelen in een actiescène? In de
workshop Superheldenfilm krijg je de kans
om je eigen superheld te bedenken. Je kunt
je verkleden en je superkrachten tonen in
een internetfilmpje met geweldige special
effects. Je waant je op de set van films als
X-Men of The Avengers en je leert hoe je zelf
special effects kunt maken met een iPad.
Opgelet: Door in te schrijven in deze workshop ga je
er mee akkoord dat je gefilmd wordt en het gemaakte
filmpje op youtube wordt geplaatst.

Workshop van 14u00 – 17u00
Leeftijd: 10 tot en met 12 jaar
Kostprijs: 5 EUR

Striptekenen Graﬀiti vzw

Teken je eigen stripcover of mini-strip. Door
verschillende opdrachten uit te voeren,
proef je als deelnemer aan deze workshop
van verschillende striptekentechnieken en
werk je aan je eerste mini-stripverhaal.

Stopmotion Graﬀiti vzw

Stopmotion is één van de oudste special
effects in de filmwereld, maar ouderwets is
de techniek echter niet. Dankzij digitale
camera's leeft stopmotion weer helemaal
op! Als deelnemer aan deze workshop
experimenteer je via opdrachten met
verschillende animatietechnieken. Eenmaal
de kunst onder de knie, waag je je aan een
kort animatiefilmpje op basis van een eigen
draaiboek.
Workshop van 14u00 - 17u00
Leeftijd: 6 tot en met 12 jaar
Kostprijs: 5 EUR

Workshop van 10u00 - 13u00
Leeftijd: 6 tot en met 12 jaar
Kostprijs: 5 EUR

Knutselatelier

Ben je creatief? Loop dan zeker eens binnen
in ons knutselatelier. Je kan er een toffe
ruimtedeurhanger, een stoer fluo-heldenmasker of een coole magneetrobot in
elkaar steken.
Gratis binnenlopen en meedoen
tussen 10u00 en 17u00. Alle leeftijden.

