workshops
Zondag 1 maart
van 15u. tot 16.30u.
FILM: DRAKEN EN DEUNTJES (5+)
Draken & Deuntjes zijn vijf fabelachtige
en muzikale kinderfilmpjes voor jonkvrouwen en ridders vanaf 5 jaar.
Duik mee in de avonturenwereld van de
Kleine Koning die graag een eenhoorn
als huisdier wil of ga mee op drakenjacht
met twee kleine prinsessen. We ontmoeten ook Eliette, een klein meisje van acht
jaar, dat woont in een land waar de
koning muziek heeft verboden… Zou ze
samen met haar vriend de troubadour
terug kunnen fluiten en zingen?
Leeftijd: vanaf 5 jaar
Tickets: €6 (basis) - €5 (-26/65+/abo/
groep) - €3(OK-pas)
Locatie: CC Jan Tervaert

Inschrijven voor de workshops kan enkel online
via de webshop van Hamme (www.hamme.be)
vanaf 18 januari, 9u!
info: Gemeentelijke jeugddienst,
052 47 56 26 - jeugddienst@hamme.be
Voor de dagworkshops wordt er middagopvang
(tussen 12u en 13u) voorzien. En tussen 8u en
9u en tussen 16u en 17u wordt er gratis voor- en
naopvang georganiseerd in JC Den Appel.

kleutertheater en -film
info en ticketreservatie:
Cultureel Centrum Jan Tervaert,
Kaaiplein 34, 9220 Hamme
052/48 09 48 - ticket@jantervaert.be
www.jantervaert.be
Via de webshop op www.hamme.be kan u
zowel voor de workshops als voor de activiteiten in CC Jan Tervaert inschrijven.

V.U.: College van burgemeester en schepenen - Marktplein 1, 9220 Hamme

FUN is een initiatief van
Gemeentelijke jeugddienst Hamme
en Cultureel Centrum Jan Tervaert.

25 febr tem 1 mrt 2020
4 - 6 jaar

Dinsdag 25 februari
van 14u. tot 16u.
VOORLEZEN EN KNUTSELEN:

DRAKEN IN DE BIB

In de krokusvakantie worden de draken in
Hamme wakker!
In de bib gaan we kennismaken met de
leukste drakenverhalen en beroemde
draken van vroeger en nu. Daarna gaan
de kleintjes zelf aan de slag om hun eigen
draak te maken.
Leeftijd: van 5 tot 8 jaar
Tickets: gratis, maar wel inschrijven via
052/47.92.20 - bibliotheek@hamme of in de
bib zelf.
Locatie: bib Hamme, Achterthof 94
© Afbeelding van Mystic Art Design via Pixabay

Woensdag 26 februari
van 15u. tot 16u.

donderdag 27 en vrijdag 28 februari
van 9u. tot 16u.

KLEUTERTHEATER:

DAGWORKSHOP: FAUNA EN FLORA
Verwacht je aan een gevarieerd programma van spel, knutselen, een beetje
koken en dansen.

KLEINE DRAAK (3+)

JT Ondersteboven presenteert na de super
gesmaakte musical ‘Lotje’ nu ‘Kleine Draak’.
Kleine Draak moet groot worden. Vliegen, vuur
spuwen, brullen,... hij moet het allemaal kunnen. En kinderen bang maken. Dat ook. En dat
oefen je best met een kind erbij. Dus moet er
maar een kind ontvoerd worden. Al zorgt dat
kind juist voor een verrassend drakenavontuur!
Kids&CoXtra (omkadering ‘Kleine draak’)
van 14u. tot 15u.: draken knutselatelier
Leeftijd: vanaf 3 jaar
Tickets: €10 (basis) - €8 (-26/65+/abo/		
groep) - €5(OK-pas)
Locatie: CC Jan Tervaert

We dompelen jullie onder in de wondere
wereld van de natuur! We leren al spelend heel wat bij. We knutselen en koken
schattige diertjes en spelen beestige
spelletjes!
Op vrijdagnamiddag gaan we op
stap met de natuurgids, spelen we een
bosspel en doen we een zoektocht in
het bos. We helpen de diertjes door de
winter.
We sluiten de activiteit af in het
jeugdcentrum met een warme kop
chocolademelk.
Leeftijd: 2de en 3de kleuterklas
Deelnameprijs: €14 per dagworkshop
Locatie: JC Den Appel
Bijkomende info: De workshop van
donderdag verschilt van die van vrijdag
qua activiteiten. Voor onze activiteiten is
het aangewezen WARME speelkledij aan
te doen, want we trekken het bos in.

