
KNALT
Halle

SCROLL VOOR MEER! 

KROKUSVAKANTIE

Swap   
Ook tijdens de krokusvakantie 
voor de SWAP-werking een 
fantastische activiteit! Ontdek 
het via de website en schrijf 
je snel in.  

 JC De Kazerne  

 KOM!PAS mogelijk 

 Inschrijven via 
 inschrijvingen.halle.be

gezocht! 
animatoren 
tijdens de 
schoolvakanties  
tot 5 februari  
voor Jongeren die 16 jaar
worden in 2023 of ouder zijn
Ben jij een echte kinderheld 
die zich graag verkleed, 
animeert en vooral meespeelt 
met kinderen? Dan ben jij de 
animator die we zoeken! Surf 
als de bliksem naar www.
jonginhalle.be en kom er alles 
over te weten! 

 Meer info op  
 www.jonginhalle.be

Film: Mijn beste 
vriendin Anne 
Frank  
woe. 18 janauri    
20u30
We volgen twee 
boezemvriendinnen als de 
Tweede Wereldoorlog uitbreekt. 
Wanneer de familie Frank 
onderduikt verliezen ze elkaar 
uit het oog.  

 CC ‘t Vondel  

 5 euro 
 KOM!PAS: 1,25 euro  

 Tickets via  
 www.vondel.be

Zeefdrukken 
ME/WE Time  
zA. 21 januari    
13u30 - 16u30
Kom experimenteren met 
zeefdruk. Tijdens deze 
workshop kan je kiezen uit een 
aantal sjablonen en allerlei 
kleuren. Op een eenvoudige 
en snelle manier maak je zo de 
coolste prints. 

 CC ‘t Vondel  

 20 euro  
 KOM!PAS: 5 euro  

 Inschrijven via  
 www.vondel.be

Het moois dat 
we delen - Ish  
zA. 21 januari   
17u
Het boek ‘Het moois dat 
we delen’ van Ish Aït 
Hamou veroverde meteen 
de eerste plaats in de lijst 
met bestverkochte boeken. 
Intussen kent het boek al zijn 
negentiende druk. Tijdens deze 
leesclub neemt Ish actief deel 
en gaat hij in gesprek met zijn 
lezers. Iedereen kan vragen 
noteren op een kaartje en die 
gaan samen in een grote pot. De 
auteur zal deze vragen samen 
met het publiek bespreken. 

 CC ‘t Vondel  

 Inschrijven via  
 www.vondel.be

Lieven Scheire 
A.I.   
Do. 2 februari    
20u30
Wat is dat nu eigenlijk, die 
Artificiële Intelligentie waar 
zoveel om te doen is? Maar 
vooral: wat is het niet? Zijn het 
computers die kunnen denken 
zoals wij? Neen, nog lang niet, 
en misschien wel nooit. 

 CC ‘t Vondel  

 26 euro  

 Tickets via  
 www.vondel.be

Digital arts  
do - zo.  
2 - 5 februari    
Laat je inspireren door (nieuwe) 
digitale kunst en technieken: 3D 
printing, Lieven Scheire komt 
vertelen, digitale storytelling, 
re-photography 

 CC ‘t Vondel  

 Inschrijven via  
 www.vondel.be

Ruben Block   
zA. 11 februari   
20u30
De frontman van Triggerfinger 
laat je met enkele 
topmuzikanten proeven van 
nieuwe nummers van zijn 
soloalbum dat in september 
2022 het levenslicht zal zien. 

 CC ‘t Vondel  

 25 euro  

 Tickets via  
 www.vondel.be


