OPTREDENS
Hairspray
In de bib van Lovendegem vind je tussen 9 en 12
uur het Poëtische Kapsalon. Hier worden jonge
acteurs en actrices omgetoverd tot sterren. Onze
kappers zijn niet enkel haarartiesten, het zijn ook
kakelende babbelaars. Van wachtrij tot klant:
iedereen hoort gedichten, kan meezingen met de
staartjesrap of luistert naar de laatste roddels uit
LaLaLievegem. (i.s.m. Kip van Troje)
van 9 tot 12 uur - doorlopend
Bib Lovendegem - Dorp 28

Muziektheater
'Prinses Lily op de boerderij
Ga mee met prinses Lily op avontuur en maak
samen met de prinses heel wat nieuwe
dierenvriendjes. Voor wie fan is van musical is
deze eigenzinnig en dolkomisch interactieve
muziektheatervoorstelling voor kinderen een
echte aanrader. (vanaf 6 jaar)
(i.s.m. Camiel Producties – Sofie Degrande en
Dylan Marey)
van 11 tot 12 uur
Grote Raadzaal - Kasteeldreef 72, 9920 Lievegem

De rode loper
Dos je helemaal uit als een
echte filmster en kom naar de
muziektheatervoorstelling. Kom
een kwartiertje vroeger, show
jezelf op de rode loper en poseer
voor onze fotograaf. Een unieke
foto in Hollywoodstijl: doen!
(i.s.m. Lies Demeyer)

Lievegem viert
Kunstendag voor
Kinderen
Op zondag 21 november viert
Lievegem Kunstendag voor
Kinderen. Jeugd, Cultuur en
Bibliotheek slaan de handen
ineen om er een onvergetelijke
dag vol muziek, dans, toneel,
woord en knutselen van te
maken.

Vanaf 21 oktober
kan je inschrijven via .be
https://reservaties.lievegem.be /
of via cultuur@lievegem.
tel. 09 396 23 00
tickets zijn gratis!

Meer info
jeugd@lievegem.be
cultuur@lievegem.be
bibliotheek@lievegem.be
Facebook - @cultuur.Lievegem

KUNSTENFESTIVAL VOOR KINDEREN

LALALIEVEGEM
ZONDAG 21 NOVEMBER 2021

Workshop 'Dramalama'

HET
PROGRAMMA
Workshop 'Paparazzi'

VOOR 4- TOT 6-JARIGEN

van 14 tot 16 uur * CC - Nieuwstraat 8, 9950 Lievegem
Acteren is spelen! We zetten onze eerste stapjes
in het theater: van rollenspel tot improviseren. Deze
workshop is ideaal voor kleine dramaqueens en -kings.
(i.s.m. Graffiti)

VOOR 4- TOT 6-JARIGEN

van 10 tot 12 uur * Kerkelare 21, 9920 Lievegem
Met de tablet in de aanslag gaan onze
allerkleinste journalisten op foto-ontdekking.
We leren foto’s maken met toffe filters. Ook
(groot)ouders zijn welkom om samen met hun
kleuter op pad te gaan en iets bij te leren…
(i.s.m. Mediaraven)
VOOR 6- TOT 9-JARIGEN

Artstudio LaLaLino

VOOR 9- TOT 12-JARIGEN

In de artstudio gaan we aan de slag met papier en inkt.
We snijden lino’s (lijkt een beetje op een grote stempel)
en drukken onze eigen geprinte kunstwerkjes.
Opgelet! Doe zeker werkkledij aan die vuil mag worden.
(i.s.m. Jan Scheir)
VOOR 9- TOT 12-JARIGEN

van 10 tot 12 uur * Bib Zomergem - Den Boer 15

Workshop 'Actie! Stuntmannen!'

Altijd al willen weten hoe die knotsgekke
animaties en tekenfilms worden gemaakt? We
leren zelf een tekenfilmpje of animatie maken.
We knippen, plakken, kriebelen en krabben en
maken te gekke filmpjes met de tablet.
(i.s.m. bibliotheek Lievegem)

van 10 tot 12 uur * Jeugdhuis 't Ende
Stationsstraat 11, 9950 Lievegem

VOOR 6- TOT 9-JARIGEN

van 14 tot 17 uur * Appensvoorde 141, 9920 Lievegem
In de artstudio gaan we aan de slag met papier en
inkt. Met de eenvoudige druktechniek monotypes
creëren we onze unieke geprinte kunstwerkjes.
Opgelet! Doe zeker werkkledij aan die vuil mag
worden.
(i.s.m. Erna Mouton)

VOOR 6- TOT 9-JARIGEN

Workshop 'Alice in Papierland'
van 10 tot 12.30 uur * Hoekje 21, 9950 Lievegem
Je favoriete film of filmheld(in) in actie brengen?
Het KAN! Kom een pop-upkaart knutselen met je
film als inspiratie en maak indruk met jouw
persoonlijke bewegende kaart!
(i.s.m. Inge Bekaert)

Kunstparcours in LaLaLand
van 13 tot 16 uur * Kunstacademie Waarschoot
Nijverheidsstraat 1A, 9950 Lievegem
Ontdekkingstocht door de wondere wereld van
beeld, muziek en theater. Je proeft van deze
disciplines in drie aansluitende workshops.
(i.s.m. Kunstacademie)

van 10 tot 12 uur * CC - Nieuwstraat 8, 9950 Lievegem

Workshop 'Road Runner Bib Bib'

Artstudio LaLaMono

VOOR 6- TOT 12-JARIGEN

Een wervelende breakdance, een fantastische jump,
een wilde achtervolging ... Haal de stuntman in je
naar boven. Neem een camera en shoot. Deze
workshop gaat over filmen en actie, durven en
doen. Eerst schieten we verrassende beelden en
daarna monteren we die tot een geweldige video,
klaar voor YouTube! En ... actie!
(i.s.m. Mooss)

Workshop 'Beats'

VOOR 9- TOT 12-JARIGEN

van 14 tot 16 uur * Jeugdhuis 't Ende
Stationsstraat 11, 9950 Lievegem
Geen feest zonder dj! Ondertussen is dj’en meer dan
plaatjes draaien. Dankzij DJ Merlo’s tips en tricks
ontdekken we de geheimen van het scratchen en
beatmatchen.
(i.s.m. DJ Merlo)

Workshop 'Beats'

VOOR 12+

van 14 tot 16 uur * Jeugdhuis 't Ende
Stationsstraat 11, 9950 Lievegem
Geen feest zonder dj! Ondertussen is dj’en meer
dan plaatjes draaien. Dankzij DJ Merlo’s tips en
tricks ontdekken we de geheimen van het
scratchen en beatmixen.
(i.s.m. DJ Merlo)

Workshop 'Banksy Wall-E'

VOOR 12+

van 14 tot 17 uur * Hoekje 21, 9950 Lievegem
Tijdens deze workshop maken we kennis met
verschillende stijlen graffiti. We schetsen een
creatief ontwerp en gaan dan aan de slag op
een echte muur met echte spuitbussen.
Opgelet! Doe zeker werkkledij aan die vuil
mag worden en kleed je warm aan!
(i.s.m. Graffiti)

