
KNALT
Halle

CURSUS 

Textielatelier   
start op woensdag  

6 oktober - 18u45-20u45 
Onder begeleiding van 
een ervaren fashionista 
werk je met verschillende 
naaitechnieken. Beginnen 
doen we met de basics van 
kledingontwerp, naald en draad 
en naaimachines. Eens je de 
basis in de vingers hebt, begin 
je aan een eerste patroon: je 
naait je eigen jasje of broek. Je 
laat je inspireren door bekende 
ontwerpers. Aan het einde van 
de rit maak je unieke kleren 
die je in geen enkele winkel 
vinden kan.  

• 10 sessies + 1 doorwerkdag

• 95 euro  
KOM!PAS mogelijk

• STEK 

• inschrijven via  
www.villabasta.be  

WORKSHOP 

Coderdojo 
zaterdag  

23 oktober
Zin om (zelf) leren te 
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. 

• GRATIS 

• Lokaal 1, CC ‘t Vondel 

• inschrijving via  
www.coderdojobelgium.be

SPORTKAMP 

G-sport kamp 
woensdag - vrijdag 

3 - 5 november - 8u-17u
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!  

• 45 euro 
KOM!PAS mogelijk 

• sportcomplex De Bres 

• inschrijven via  
sport@halle.be of 02 365 98 42

CURSUS 

Fotografie   
start op woensdag  

6 oktober - 16u15-18u15 
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.   

• 10 sessies + 1 doorwerkdag

• 95 euro  
KOM!PAS mogelijk

• STEK  

• inschrijven via  
www.villabasta.be 

CURSUS 

Cartoon en 
striptekenen   
start op woensdag  

6 oktober - 16u30-18u30 
Met welke handige tekentrucs 
schets je een zelfverzonnen 
cartoonfiguur? Wanneer 
gebruik je welke soort 
tekstballonnen? Hoe zit het 
ook weer met karakter- en 
plotontwikkeling? Tijdens 
deze cursus leer je hoe je 
zelfbedachte stripfiguren tot 
leven brengt in een meeslepend 
verhaal!  

• 10 sessies + 1 doorwerkdag

• 95 euro  
KOM!PAS mogelijk

• STEK 

• inschrijven via  
www.villabasta.be  

CURSUS 

DJ en producen  
start op woensdag  

6 oktober - 17u30-19u30 
Wil je alles leren over 
beatmatchen, loops, cue-
points en de geheimen van 
een vette DJ-set? Of wil je 
graag je eigen tracks leren 
maken met  Ableton Live? Dan 
kan je in deze cursus rekenen 
op alle geheimen van onze 
ervaren dj en producer! Al wat 
je nodig hebt is een goed paar 
oren en een USB-stick met je 
favoriete muziek. De Pioneer 
DJ-controllers en laptops 
met Ableton Live voorzien wij 
voor jou!  

• 10 sessies + 1 doorwerkdag

• 95 euro  
KOM!PAS mogelijk

• STEK 

• inschrijven via  
www.villabasta.be  

CURSUS 

YouTube 
Storytelling   
start op woensdag  

6 oktober - 17u45-19u45 
Gewapend met vlogcamera’s 
maak je vlogs, verzin je 
challenges, plaats je zotte 
muziekjes, effecten en voice-
overs op je beelden, edit je jouw 
top 10… Al doende word je zo 
een kei in storytelling. Intussen 
leer je werken met professionele 
camera’s, een green screen en 
montageprogramma’s.    

• 10 sessies + 1 doorwerkdag

• 95 euro  
KOM!PAS mogelijk

• Lokaal 1, CC ‘t Vondel   

• inschrijven via  
www.villabasta.be  

THEATER 

Stijn Vandevoorde
vrijdag  

8 oktober - 20u30
Voorstelling met straffe muziek, 
exclusieve beelden en (minder) 
mooie verhalen over (minder) 
grote muzikale helden. 

• 17 euro  
KOM!PAS mogelijk

• Concertzaal, CC ‘t Vondel 

• www.vondel.be 

CURSUS 

zang en 
songwriting  
start op woensdag  

6 oktober - 15u45-17u45 
Je zingt graag en je wil jouw 
zangkunsten naar een hoger 
niveau tillen? Of wil je ook je 
eigen nummers componeren 
of songteksten schrijven? Sluit 
je dan aan bij onze gezellige 
groep singer-songwriters en 
ga onder begeleiding van 
een straffe muzikant aan 
de slag. Als hoogtepunt van 
deze cursus maken we een 
proffesionele opname van een 
zelfgeschreven nummer.   

• 10 sessies + 1 doorwerkdag

• 95 euro  
KOM!PAS mogelijk

• STEK  

• inschrijven via  
www.villabasta.be  

CURSUS 

acteren voor film 
start op woensdag  

6 oktober - 17u15-19u15 
Een regisseur leert je hoe je 
geloofwaardig acteert en 
improviseert. Je leert alles over 
emotie, focus, status, uitstraling 
en ruimtegebruik. Hadden we 
trouwens al gezegd dat we onze 
eigen kortfilm maken? Wie weet 
is dat nog maar het begin van 
jouw carrière! Kijk maar naar 
oud-cursisten Matteo Simoni en 
Sebastien Dewaele.  

• 10 sessies + 1 doorwerkdag

• 95 euro  
KOM!PAS mogelijk

• Lokaal 5, CC ‘t Vondel 

• inschrijven via  
www.villabasta.be 

THEATER 

Ik ben Hussein, 
wie ben jij? - 
Hussein Al-Khalidi
donderdag  

23 september - 20u30
De Iraakse theatermaker 
Hussein Al-Khalidi woont sinds 
2015 in België. Met ‘Ik ben 
Hussein, wie ben jij?’ houdt hij 
een monoloog over zijn plek 
in de maatschappij en zijn 
toekomst in West-Europa.  

• 16 euro  
KOM!PAS mogelijk

• Concertzaal, CC ‘t Vondel 

• www.vondel.be 

SPORT 

Initiatie 
skateboarden
zaterdag  

11 september - 10-12u
De sportdienst organiseert 
i.s.m. La Chat en Raion een 
initiatie skateboarden. 

• 5 euro 
KOM!PAS mogelijk

• Skatepark De Bres

• Inschrijven via  
sport@halle.be

SPORT 

Buurtsport: 
initiatie padel, 
tennis en 
petanque
woensdag  

22 september - 14-16u
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.  

• GRATIS

• E. Ysayestraat

SPORT 

Maand van de 
Sportclub
1 - 30 september
Gedurende de hele maand 
september openen de 
Halse sportclubs terug hun 
trainingsdeuren en kan je gratis 
gaan proeven van verschillende 
sporten na contact met de 
deelnemende sportclubs. Hou 
alvast de specifieke flyer in 
de gaten op sociale media 
of vraag hem aan via de 
sportdienst. 

• GRATIS

SCROLL VOOR MEER! ERFGOED EN SPORT 

Fietsroute
Vanaf zaterdag  

4 september
Je zou het niet onmiddellijk 
verwachten, maar Halle telt 
enkele bunkers en andere 
militaire versterkingen. Neem je 
fiets en speur naar beklijvende 
gebeurtenissen en sporen van 
WOII in Halle. Tijdens Open 
Monumentendag op zondag 12 
september kan je uitzonderlijk 
ook de bunker op de Halse 
begraafplaats bezoeken. 

• 3 euro voor een  
brochure met fietskaart

• Toerismekantoor


