
NIEUW: MUIZENSPEL 
In het museum den AST horen geen muizen thuis. De muizen 
zijn weggevlucht voor Minou, de museumpoes.  Ze zitten 
overal in het museum verstopt. Ga samen met Minou de 
poes de muizen achterna en leer zo het museum kennen. 

FIETSROUTE 
Je zou het niet onmiddellijk 
verwachten, maar Halle telt 
enkele bunkers en andere 
militaire versterkingen. Neem 
je fiets en speur 
naar de sporen 
van WOII. On-
derweg kom je 
meer te weten 
over spannende 
en heldhaftige 
gebeurtenisen 
tijdens de oorlog. 

OPEN MONUMENTENDAG 
Ontdek Halle met je hoofd in de wolken! Vanop de 
72m hoge toren van de basiliek heb je een ongelooflijk 
panoramisch zicht. Ga op speurtocht in de schatka-
mer van de basiliek en/of naar sporen van WOII. Je kan 
uitzonderlijk de bunker op de gemeentelijke begraaf-
plaats bezoeken. 

SPORT- EN SPELKAR 
Twee enthousiaste animatoren gaan 
deze zomervakantie met een bakfiets 
vol materiaal op pad door Halle zodat 
de kinderen en jongeren naar harte-
nust kunnen sporten, spelen en plezier 
maken! Kom grust af en beleef een 
leuke namiddag in jouw buurt! 
inschrijven is niet nodig,  
enkel ter plaatse registreren

BUURTSPORT: INITIATIE 
PADEL, TENNIS EN 
PETANQUE 
Buurtsport Halle organiseert in samenwerking met 
Tennisclub Sollenbeemd Halle een initiatie padel/
tennis/petanque in de accommodatie van de club, 
E. Ysayestraat te Halle. Ervaren lesgevers van de club 
leren je de knepen van deze 3 boeiende sporten. 
inschrijven via sport@halle.be 

CURSUS: ACTEREN VOOR FILM 
Een regisseur leert je hoe je geloofwaardig acteert en 
improviseert. Je leert alles over emotie, focus, status, uitstraling 
en ruimtegebruik. Ook acteren voor de lens van een professionele 
camera schrikt jou na deze cursus niet meer af. Want hadden we 
al gezegd dat we onze eigen kortfilm maken? Wie weet is dat nog 
maar het begin! Kijk maar naar oud-cursisten Matteo Simoni en 
Sebastien Dewaele. 10 woensdagnamiddagsessies + 1 projectdag. 
inschrijven via www.villabasta.be 

CURSUS:  
YOUTUBE  
STORYTELLING 
Gewapend met vlogca-
mera’s maak je samen 
met de groep vlogs, verzin 
je challenges, plaats je 
zotte muziekjes, effecten en 
voice-overs op je beel-
den, edit je jouw Top 10… 
Al doende word je zo een 
kei in storytelling. Intussen 
leer je werken met pro-
fessionele camera’s, een 
green screen en montage-
programma’s. 10 woens-
dagnamiddag & sessies + 
1 projectdag. 
inschrijven via  
www.villabasta.be

CURSUS: FOTOGRAFIE 
Wil je weten waarvoor al die knopjes dienen 
op een spiegelreflexcamera? Of wil je het 
maximum halen uit je smartphone? Dan is 
deze cursus iets voor jou. Sluitertijd, diafragma, 
scherpstelling en ISO worden je hulpmiddelen 
om die ene perfecte foto te maken. Via 
creatieve oefeningen leer je alles over 
compositie en cadrage en hoe je foto’s achteraf 
bewerkt tot een beeld om bij stil te staan! 
10 woensdagnamiddagsessies + 1 projectdag. 
inschrijven via www.villabasta.be 
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kinderen 

10-18 jaar 

Lokaal 5, 
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10 sessies  
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 13u30-15u30
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ONTDEKKER

de kleine
GROTEGROTEGROTE

OP STAP 
MET DE 
GRUFFALO 
Ontdek het verhaal 
van De Gruffalo in het 
Elisabethpark en in 
het Warandepark in 
Essenbeek. Via panelen 
kan je het verhaal lezen. 
Met extra opdrachtjes 
en weetjes wordt het 
een gezellig gezinsuitje. 
Beluister zeker ook de 
sappige Halse dialect-
versie door de QR-co-
des op de borden te 
scannen.
extra info:  
www.bibliotheekhalle.be/
gruffalo

zaterdag 
4 sept.

GRATIS 

10u-15u

CC ‘t Vondel, 
den AST en 
de Oude Post

vanaf 6 jaar

EZELSOOR &  
OPENDEURDAG 
KUNSTACADEMIE 
Kom naar den AST, de Oude Post en 
CC ‘t Vondel je kaftpakket afhalen om 
thuis te kaften. Diezelfde dag opent 
Kunstacademie Halle haar deuren en 
kan je kennismaken met hun aanbod en 
je meteen inschrijven. 
inschrijven is niet nodig,  
enkel ter plaatse registreren



MYSTERIEUZE BOSSEN 
Zin in een sprookjesacthige tocht die al je zintuigen prikkelt? Dwaal 
langs verlichte paden, snuif de frisse bosgeur op, en laat je mee-
slepen door mysterieuze verhalen. 
Meer info en inschrijvingen: www.visithalle.be

DANS: LUID 
LUID is een woordeloze voor-
stelling waarin geluiden aan-
zetten tot dansen. Op de scène 
staat een grote geluidsinstal-
latie, als een enorm instru-
ment. Vingers, tenen, hoofden… 
elk lichaamsdeel zorgt voor 
een nieuwe klank. Aan het eind 
van de voorstelling wordt het 
publiek uitgenodigd om zelf te 
experimenteren met de ge-
luidinstallaties. 

WORKSHOP: TERRARIUMS MAKEN 
Tijdens deze workshop gaan we samen aan de slag om jouw eigen 
droomwereld onder glas te bouwen! Het terrarium dat je maakt blijft 
mooi afgesloten zodat je het vanzelf kan zien groeien. Bij deze work-
shop zijn alle materialen inbegrepen om een mooi en magisch terra-
rium te bouwen. Gebruik je graag je eigen figuurtjes in je terrarium? 
Breng ze dan gerust mee naar de workshop. 

CODERDOJO 
Zin om (zelf) leren programmeren? 
Droom je ervan om je creativiteit 
los te laten op een videospel, een 
website of een robot? Bij CoderDojo 
leer je alles over websites, games, 
apps en software door het zelf te 
doen.  
inschrijving via  
www.coderdojobelgium.be

RACISMEWIJS OPVOEDEN 
Hoe reageer je op racisme? En hoe kan je het herkennen en be-
strijden? Tijdens deze lezing voor ouders en andere opvoeders 
reikt politicologe Naima Charkaoui praktische wegwijzers aan. Er 
is zowel aandacht voor kinderen en jongeren die tot een minder-
heidsgroep behoren als tot de dominante meerderheidsgroep. 
(eigen drinkbus en mondmasker voorzien) 
Inschrijven via www.avansa-hallevilvoorde.be

THEATER: DE BERG DIE  
EIGENLIJK GEEN BERG IS 
Een theatrale dansvoorstelling waarbij twee dansers en een 
acteur ‘gelukkig zijn’ onderzoeken. Achteraf kan je ook deelene-
men aan een gratis workshop waar de acteur en de danseres 
jou de knepen van het vak leren kennen. 
Inschrijven via www.vondel.be 

SKATE &  
CREATE
Elke voormidag krijg je ska-
telessen op het skatepark 
door STOKED BOARDSHOP. In 
de namiddag ga je telkens 
creatief met skateboarden 
aan de slag. We pimpen 
onze eigen decks, leren de 
basics en gaan met een 
actioncam aan de slag om 
coole skatefilmpjes te ma-
ken en monteren. 
Inschrijven via  
www.inschrijvingen.halle.be

THE GLOBE-
TROTTERS 
Ben je een vat vol crea-
tiviteit waar je geen blijf 
mee weet? Dan kan je 
in ons proefkamp ken-
nismaken met de won-
dere wereld van theater, 
muziek en beeldend! Als 
ware globetrotters gaan 
we samen op wereld-
reis naar de vreemdste 
bestemmingen. 
inschrijven via  
www.villabasta.be

VIDEOVERHALEN 
MAKEN 
Droom je ervan om ooit een 
YouTubekanaal te starten en je eigen 
vlogs te filmen én te editen? Voor de 
creatie van onze video’s laten we ons 
inspireren door de rijke geschiedenis 
en tradities van Halle. Die geschiede-
nis is niet alleen in den Ast te vinden, 
maar ook in historische gebouwen 
en bij de mensen op straat! We trek-
ken de straat op om grappige inter-
views af te nemen en misschien zelf 
wat mensen te pranken… 
inschrijven via www.villabasta.be

zaterdag 
16 okt.

zondag 
10 okt.

zaterdag 
16 okt.

zaterdag 
23 okt.

donderdag 
21 okt.

zondag 
24 okt.

dinsdag 2 nov.-vrijdag 5 nov.

woensdag 3 nov.-vrijdag 5 nov.

Erfgoed en cultuur

dansvoorstelling

creatief

workshop

opvoeding

dans-
voorstelling

8 euro 
KOM!PAS mogelijk

15 euro
KOM!PAS mogelijk

GRATIS 

GRATIS 

8 euro 
KOM!PAS 
mogelijk

15u

Kluisbos, Buizingen

Concertzaal, 
CC ‘t Vondel 

Lokaal 1, 
CC ‘t Vondel 

gezinnen 
met kinderen 

vanaf 3 jaar

FILM: ZUSSEN 
Dit spannende avontuur in 
de prachtige Noorse bossen 
en wouden is een ode aan 
de kracht en volharding van 
kinderen, van meisjes, van 
zusjes. Ze overstijgen zichzelf 
en overwinnen hun angsten. 
Tussen Vega en Billie knet-
tert en vonkt de energie. En 
dat is geen verrassing, want 
ook in het echte leven zijn 
ze zussen. Een op-en-top 
familieverhaal dus.

THEATERSHOW: 
PASSA IL  
TEMPO 
Diep in het bos ligt er een 
magische plek, een stad 
waar tijd groeit, geplukt 
wordt, en dan de wijde wereld 
ingestuurd. Je kan er de tijd 
zien, als licht, als vuur. En in 
dat licht en vuur de momen-
ten die het leven vormgeven. 

woensdag 
3 nov.

film

5 euro 
KOM!PAS mogelijk

14u

Concertzaal, 
CC ‘t Vondel 

vanaf 6 jaar

zaterdag 
6 nov.

theater

10 euro (-21 jaar) 
14 euro (volw) 
KOM!PAS mo-
gelijk

18u30

Colomapark, 
St.-Pieters-Leeuw

vanaf 4 jaar

G-SPORT KAMP 
Tijdens de herfstvakantie zal het Hals G-sportplatform 
voor de eerste keer een G-sportkamp organiseren in 
sportcomplex De Bres. Zin in een leuke sportactiviteit in 
de vakantie? Schrijf je zeker snel in! 
inschrijven via sport@halle.be of 02 365 98 42

sportkamp

PRIJS

8u-17u 

sportcomplex De Bres

kinderen en jongeren met een 
mentale en/of licht fysieke beperking
vanaf 6 jaar

10u-13u

CC ‘t Vondel 

6-12 jaar

7-18 jaar

19u30

JC De Kazerne 

volwassenen 

15u

Concertzaal, 
CC ‘t Vondel 

vanaf 6 jaar

sportkamp 

85 euro 
KOM!PAS mo-
gelijk

9u-16u / opvang: 8u30-9u en 16u-17u

JC De Kazerne 

10-12 jaar 

proefkamp

85 euro 
KOM!PAS mo-
gelijk

9u-16u
opvang: 
8u30-9u 
en 16u-17u

Lokaal 1, 
CC ‘t Vondel 

6-9 jaar vlogkamp

75 euro 
KOM!PAS mogelijk

9u-16u / opvang: 8u30-9u en 16u-17u

den AST

9-12 jaar

info
sessie

HERFSTVAKANTIE 

KOM!PAS  
KORTINGSPAS 
“Jouw vrije tijd, jouw keuze! Ook 
wanneer je financieel beperk-
te middelen hebt: dan wijst de 
Kom!pas je de weg met een 
korting van 75% bij de aange-
sloten vrijetijdsorganisaties van 
Halle. Naar de dansles of een 
concert, capoeira of zwem-
men? Van kinderopvang tot 
themakampen tijdens school-
vakanties.” 
Meer info op  
www.KOM!PAShalle.be. 


