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Maandag 20/7 – 14u-15u30
Maandag 20/7 - 15u30-17u

Zaterdag 1/8 - 13u-17u

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, schilders, liefhebbers van de Aziatische cultuur,
nieuwsgierige mensen van allerlei pluimage:
kom deze buitengewone kunst meemaken.
Met een beetje geduld en concentratie ervaar je ontspanning en rust.

In de loop van deze zomer maken drie troepen draaimolens zich klaar om je te verrassen 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 deuren van de verbeelding, de dromen en poëzie. 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.

Workshop Japanse
kalligrafie (vanaf 9 jaar)

Voorinschrijving via satorutoma@gmail.com of ter
plaatse afhankelijk van het aantal resterende plaatsen
(max. 10 deelnemers)

Zondag 26/07 - 14u-14u30

Ludo & Arsène
(voor iedereen)

Met hun ladder improviseren Ludo & Arsène
even poëtische als vergezochte acrobatie.
Geniet ervan met volle teugen!

Wijk Het Rad

Sourire - Rondtrekkende
activiteiten (voor iedereen)

Meer info: www.escaledunord.brussels

Zonder inschrijven

IN DE BUURT:
Woensdag 8/7 (14u-18u) en donderdag
9/7 (10u-16u)

Wijk Het Rad

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

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

