
KLEIN SCHEUT-
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 10/7, 31/7, 14/8 - 14u-17u

Improvisatietheater  
(vanaf 12 jaar)
Ontdek de acteur in jezelf en doe mee met de 
spelletjes en oefeningen van het improvisa-
tietheater van vzw Articule. 
Ter plaatse inschrijven (max. 12 deelnemers)

Donderdag 16/7 - 22u

Film in open lucht: 
Campeones 
In het kader van BRUXELLES FAIT SON CI-
NÉMA 
De afgelopen twintig jaar zorgt dit festival 
voor een prachtige mediterrane traditie om 
film op een andere manier te delen en te 
ontdekken. Op het programma staan 12 tot 15 
gratis filmvertoningen in open lucht op even-
veel onverwachte en stimulerende locaties; 
een evenement dat de beroemde buurtfilm-
zalen weer tot leven brengt.
Campeones is een grappige en ontroerende 
komedie en een echte Spaanse feel-good 
film, die in 2019 de Goya-prijs won. Gratis 
activiteit met reservering op 02 528 85 00 of 
via info@escaledunord.net. 
Informatie en volledig programma op www.
bruxellesfaitsoncinema.be – info@escaledunord.net

Dinsdag 21/7 en zaterdag 25/7 – 
14u-15u30
Dinsdag 21/7 en zaterdag 25/7 - 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)

Maandag 10/8 - 13u-16u

Publieke poëet
«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

Zaterdag 29/8
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
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IN DE BUURT:
Dinsdag 14/7 (14u-18u) en woensdag 
15/7 (10u-16u)
Scheutwijk
Sourire -workshops 
emotionele cartografie en 
foto’s (voor iedereen)
La Compagnie des Rotules Effrénées nodigt 
je uit voor een emotionele mapping door 
creatieve workshops. Alleen of in een groep, 
word je begeleid om een levensgrote foto van 
jezelf te maken met een door jouw gemaakt 
masker met een gesublimeerde glimlach, die 
in de straten van Anderlecht wordt getoond.
Info en verplicht inschrijving voor de workshops:  info@
escaledunord.net - Tel :   02 528 85 00

Zaterdag 4/7 en 11/7, 13u-17u

Sourire – Rondtrekkende 
activiteiten (voor iedereen)
In de loop van deze zomer maken drie troe-
pen draaimolens zich klaar om je te ver-
rassen en te ontmoeten in de straten van 
Anderlecht. Les Brigades de Clowns de la 
Compagnie Bricophonik (in samenwerking 
met Clowns zonder Grenzen) delen hun 
vreugde en grillige gemoed met jou. Deze 
fantasie-infanteristen heropenen de deu-
ren van de verbeelding, de dromen en poë-
zie. Een andere Brigade, die van het Magic 
Land Théâtre, leeft op door jouw lach en 
glimlach. Hou een oogje in het zeil voor hun 
interactieve spelletjes, gaande van lachyoga 
tot speekselvrije fonetische oefeningen en 
herken de verschillende morfologieën van 
de glimlach. Er worden foto’s gemaakt om de 
glimlach te laten zien tijdens deze toevallige 
ontmoetingen.
Meer info www.escaledunord.brussels
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