
BUSSELENBERG 
PARK

Afhankelijk van het weer, kunnen deze activiteiten worden geannuleerd of uitgesteld.
Gelieve de richtlijnen van de organisator wat social distancing betreft, na te leven
www.anderlecht.be / summerinanderlecht

Vrijdag 24/7 – 14u-15u30
Vrijdag 24/7 - 15u30-17u

Workshop Japanse 
kalligrafie (vanaf 9 jaar)
De Japanse kalligrafie is een kruising van 
schrijven en tekenen en koppelt de adem en 
het gebaar om tot een beeldend en poëtisch 
schrift te komen. Schrijfliefhebbers, schil-
ders, liefhebbers van de Aziatische cultuur, 
nieuwsgierige mensen van allerlei pluimage: 
kom deze buitengewone kunst meemaken. 
Met een beetje geduld en concentratie er-
vaar je ontspanning en rust. 
Voorinschrijving via satorutoma@gmail.com of ter 
plaatse afhankelijk van het aantal resterende plaatsen 
(max. 10 deelnemers)

Woensdag 12/8
Animatie duurt 45 min en begint om 
11u, 12u, 13u15, 15u, 16u en 17u15. 

De Ideeënboom  
(Erfgoed op wielen) 
(Familiepubliek) 
De ideeënboom is een sprookjesachtige 
wereld die is opgebouwd rond een boom. 
Aan de takken verschijnen boeken en elk 
verhaal wordt uitgebeeld en op verschillende 
manieren voorgesteld  (objecttheater, papier-
theater, poppen, raadsels, spelletjes...). Een 
kleurrijk programma! 
Zonder inschrijven

Zaterdag 15/8 - 16u-16u30 

Ludo & Arsène  
(voor iedereen)
Met hun ladder improviseren Ludo & Arsène 
even poëtische als vergezochte acrobatie. 
Geniet ervan met volle teugen! 
Zonder Inschrijven.

Dinsdag 18/8 - 13u-16u

Publieke poëet  
(voor iedereen)
«Geef me een thema en ik schrijf een ge-
dicht.” 2 dichters schrijven 3 uur lang voor 
voorbijgangers over hun geliefde thema’s. 
Een woord en we zijn vertrokken. Een uniek 
en poëtisch moment en op het einde vertrekt 
u met een gedicht speciaal voor jou geschre-
ven. 
Zonder inschrijven

Woensdag 26/8 - 14u-16u

Escape Rocket 
(Vroum’ekes) (12-16 jaar)
Kruip in de huid van een echte wetenschap-
per en werk in team om een raket te bouwen 
en te doen opstijgen! Je vindt het materiaal 
in de Volkswagen minibus, rechtstreeks uit 
de hippie-periode! Een unieke ervaring voor 
tieners en volwassenen! 
Inschrijven ter plaatse. 

PROGRAMMATIE


