SCROLL VOOR MEER!

Sport- & Spelkar

Halle
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Maand van de
Sportclub
hele maand september
TIjdens de Maand van de
Sportclub kan je genieten
van open clubtrainingen.
Contacteer jouw droomclub
en ga gratis een les proberen.
De sportdienst verzamelt alle
deelnemende clubs in een
handige folder. Deze kan je
terugvinden via www.halle.
be/sport.

za. 10 september
woe. 14 september
za. 24 september
woe. 28 september
za. 8 oktober
woe. 12 oktober
za. 22 oktober
woe. 26 oktober

14 uur - 17 uur
Twee enthousiaste animatoren
gaan met een bakfiets
vol spelmateriaal naar de
Zijdeweverserf (Buizingen) en
het Heuvelpark (Sint-Rochus)
zodat kinderen en jongeren
kunnen spelen en sporten.
Doe mee en beleef een leuke
namiddag in jouw buurt!
Inschrijven is niet nodig.
Zijdeweverserf (sept.) en
Heuvelpark (okt.)

Per clublocatie

GRATIS

GRATIS

Inschrijven niet nodig

Inschrijven bij de club
naar keuze

David Gale

Voetbaltornooi

Open Monumentendag

woe. 14 september

13 uur - 16 uur

zo. 11 september

De Sportdienst en de
buurtwerking organiseren
een voetbaltornooi op de
minipitch aan het jeugdhuis van
Buizingen.

(uren kunnen per locatie afwijken
voor meer info zie www.visithalle.be)

10 u - 17 u

Pleintje Buizingen
(Jeugdhuis)
GRATIS
Inschrijven via
sport@halle.be of
sociale media

Spikebaltornooi
woe. 12 oktober

13 uur - 16 uur
Maak ploegen van 2 personen
en doe mee aan het
spikebaltornooi!
De Bres
GRATIS
Inschrijven via
sport@halle.be of
sociale media

Open Monumentendag is het grootste
eendagsevenement in Vlaanderen met
700 activiteiten in meer dan 400 lokale
erfgoedsites. Ook in Halle kan je op deze dag
unieke plaatsen ontdekken en bezoeken. Ben
je ooit al helemaal boven in de toren van de
Sint-Martinusbasiliek geweest? Of ken je de
schatkamer van de basiliek? Heb je de streetart in de Paterskerk al ontdekt? Ondekt dit
en meer op zondag 11 september!
Verschillende locaties:
Sint-Martinusbasiliek (Grote Markt),
Den Hert (Grote Markt), Villa Servais
(enkel te bezoeken na voorafgaande
reservatie), Paterskerk en ‘t Convent,
Museum Den AST, WZC Sint-Augustinus
(kelders), Streekproductenmarkt
‘Smaakhalte Brabant’ (J. Possozplein),
Promenadeconcerten (Grote Markt) en
het Toerismekantoor (Grote Markt)

do. 13 oktober

20.30 uur
David Galle kent u misschien
van Bevergem, Comedy Casino
of De Kazakkendraaiers. Hij
heeft vooral een stevige livereputatie in het brengen van
herkenbare humor. In zijn shows
bewandelt hij niet meteen het
pad van de actualiteit, maar
graaft hij bij iedere productie
dieper in zichzelf en in de
wereld. Zijn shows zijn een
rollercoaster aan vlijmscherpe
beschouwingen en trefzekere
observaties over het leven,
gewikkeld in een humoristische
folie.
concertzaal CC ‘t Vondel
20 euro
KOM!PAS: 5 euro
Tickets via www.vondel.be

Cursussen
Villa Basta
oktober tot mei
Maak je eigen netflixserie Leren Dj’en - Fotografie Acteren voor film. Vier
cursussen van 24 sessies en
een projectdag voor kinderen,
tieners en jongeren. Informatie
over de exacte dagen en uren,
leeftijden en inschrijvingen vind
je via de website.
JC De Kazerne
www.villabasta.be

SWAP
Ook tijdens de herfstvakantie
kan je met de SWAP een
fantastische activiteit
beleven! Je kan alle informatie
terugvinden via de website.

GRATIS

JC De Kazerne

Reserveren is niet nodig,
behalve voor Villa Servais
(villaservais.be).

Inschrijven via
inschrijvingen.halle.be

zo. 25 september

vrij. 7 oktober

10 uur
Hallenaar Siona Houthuys
van AudioCollectief SCHIK
maakte drie van de beste én
meest beluisterde verhalende
podcasts van de Lage Landen
(Bob, Laura H en El Tarangu). Ze
laat je kennismaken met enkele
parels van podcasts en nodigt
enkele boeiende podcastmakers
uit die ook hun luistertips met
je delen en je een inkijk geven in
hun maakproces.
Unieke locatie in Halle
15 euro
KOM!PAS: 3,75 euro
Tickets via www.vondel.be

Streekproductenmarkt
‘Smaakhalte
Brabant’ 2022

Hetty
Helsmoortel

Podcastfestival

20.30 uur

Theater aan zee
On tour
vrij. 21 oktober

20.30 uur
Tijdens TAZ ON TOUR ontdek
je de nieuwe tendensen in
theater gebracht door een
topselectie uit het Jong Werk
van TAZ 2022, het programma
waar beloftevolle jonge makers
een podium krijgen. Zo zal je
meerdere voorstellingen op een
avond te zien krijgen.
concertzaal CC ‘t Vondel
18 euro
KOM!PAS: 4,5 euro
Tickets via www.vondel.be

Raadzaal Stadhuis

Kunstacademie
Halle: TIJDEN

12 euro
KOM!PAS: 3,00 euro

za. 22 oktober

Tickets via www.vondel.be

20.30 uur

MISSIE 2022 Een theaterspecial
over het meest belangrijke
wetenschapsnieuws van 2022

Performance, theater en video
in een spannende confrontatie.
Drie literaire genres: politieke
science fiction, stationsromans
(in de vorm van soaps) en
heroïsche legendes uit lang
vervolgen tijden. Deze drie
genres hebben de voorbije 70
jaar onze populaire cultuur in
belangrijke mate bepaald. In ‘De
Tijden’ gaan ze de dialoog aan
met elkaar. De klas Dramalab
van de Kunstacademie Halle
onder leiding van Willem
Carpentier schreef en speelt
voor jou deze prikkelende
voorstelling.
Campus Servais
5 euro
KOM!PAS: 1,25 euro
Tickets via www.vondel.be

zo. 11 september

11 uur - 18 uur
Zondag 11 september is
iedereen opnieuw welkom
op de streekproductenmarkt
‘Smaakhalte Brabant’ in Halle:
dé halte voor streekproducten
uit de regio en lekker eten.
Snuister langs de verschillende
standen en maak kennis
met de producenten en hun
ambachtelijke lekkernijen.
O.a. de producten van
Beenhouwerij Pieters, Zuger,
Streekproductencentrum,
Oh!Oats en vele anderen zullen
je smaakpapillen verwennen!
J. Possozplein
GRATIS

