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SCROLL VOOR MEER! 

Stan van 
Samang 
zaterdag 7 mei  
20.30 uur
Stan Van Samang komt langs 
met een nieuwe show “Anders 
dan anders”. In het najaar 
van 2020 kwam zijn nieuw 
album uit.

 CC ‘t Vondel  

 30 euro

 Tickets via  
 www.vondel.be

Xander De Rijcke 
zaterdag 21 mei  
20.30 uur
Verwacht een twee uur durend 
spervuur aan verhalen uit zijn 
eigen leven die toevallig wel 
heel herkenbaar klinken. 

 CC ‘t Vondel  

 24 euro

 Tickets via  
 www.vondel.be

Alex Agnew  
vrijdag 3 juni 
20.30 uur
“Comedy moet schuren. Heilige 
huisjes omver trappen. Ik ben 
een mindfucker. Als mensen 
denken ‘Ja, eindelijk zegt 
iemand het!’ haal ik dat in de 
volgende zin onderuit. Ik lach 
ook met mezelf, want we zijn 
allemáál full of shit.” Deze 
Try-Out in CC ‘t Vondel belooft 
alvast een stevig voorsmaakje 
te worden van hoe het er in z’n 
nieuwe theatershow er zal aan 
toegaan. 

 CC ‘t Vondel  

 35 euro

 Tickets via  
 www.vondel.be

Ehran Demirci 
zaterdag 4 juni 
20.30 uur
Druk,  druk,  druk...  Het  
standaardantwoord  als  je  
iemand  vraagt  hoe  het  gaat. 
Maar doen we dit ons zelf 
niet aan? 

 CC ‘t Vondel  

 17 euro

 Tickets via  
 www.vondel.be

Blokspot  
20 mei t.e.m. 30 juni  
8 uur tot 22 uur 
Ben je op zoek naar een 
rustige plek om te studeren? 
JC De Kazerne zet zijn deuren 
dagelijks open van  voor alle 
studenten uit de regio die 
examens hebben. 

 JC De Kazerne   

 GRATIS

 Meer info:   
 www.jonginhalle.be

Initiatie BMX 
woensdag 25 mei 
13 uur tot 16 uur
Grijp deze kans en kom rijden 
als een crosBMX’er op het 
BMXparcours op Kruisveld, 
i.s.m. BMXclub Halle

 Kruisveld  

 GRATIS

 Inschrijven via  
 de schoolsportgangmaker

Initiatie 
skateboarden 
woensdag 1 juni 
13 uur tot 15 uur
Buurtsport Halle organiseert 
een initiatie skateboarden i.s.m. 
Stoked Board Academy. Huur 
materiaal is mogelijk via Stoked. 

 Skatepark De Bres  

 GRATIS

 Inschrijven via  
 de schoolsportgangmaker

rots en water  
woensdag 18 mei 
sessie van  
14 uur tot 16 uur en  
van 16 uur tot 18 uur 
Leer fysiek én mentaal sterker in 
je schoenen staan. Aan de hand 
van tips & oefeningen ontdek je 
hoe je meer zelfvertrouwen kan 
voelen én tonen. Opkomen voor 
jezelf maar altijd met respect 
voor onze omgeving. 

 fuifzaal JC De Kazerne   

 GRATIS 

 Meer info: 
 www.jonginhalle.be/ 
 weekvandegroeilamp


