
STAM 
STADSMUSEUM GENT
Godshuizenlaan 2
09 267 14 00
info@stamgent.be
www.stamgent.be
10.30 tot 12 uur / 14 tot 15.30 uur
gratis

STICHTING LOGOS 
LOGOS FOUNDATION
Bomastraat 26-28
09 223 80 89
mattias@logosfoundation.org
www.logosfoundation.org
14 tot 15 uur / 15 tot 16 uur / 
16 tot 17 uur
€ 3 (-12j) / gratis (volwassenen)

HET KIP
Campo Victoria
Fratersplein 7
www.hetkip.be
post@hetkip.be
15 tot 15.30 uur/ 16 tot 16.30 uur
€ 7
Reserveren via post@hetkip.be

NTGENT SCHOUWBURG
Sint-Baafsplein 17
09 269 35 29
publiekswerking@ntgent.be
www.ntgent.be
15.45 tot 16.45 uur
gratis

NTGENT MINNEMEERS
Minnemeers 8
09 269 35 29
publiekswerking@ntgent.be
www.ntgent.be
14.15 tot 15.15 uur
gratis 

GEZINSRONDLEIDING  (7+) - STAM

Bij de STAMrondleidingen voor 
gezinnen neemt een gids jong en 
oud samen op sleeptouw en is niet 
enkel de gids aan het woord, maar 
leer je ook van elkaar. Ontdek de 
stad en haar geschiedenis op 
interactieve wijze en kruip zelf in 
de huid van Keizer Karel!

Inschrijven via Gentinfo: 
T + 32 (0)9 210 10 10 of 
online http://go.gent.be/STAM. 
Ten laatste om 12 uur op de vrijdag voordien. (vermeld zeker waarvoor
 je inschrijft, je naam, contactgegevens en het aantal personen)

RONDLEIDING

CUBERDANNY  (8+) - STAM

Cuberdanny is zot van torens! Deze 
cuberdon op pootjes zou graag de top 
zijn van een toren in Gent. Maar waar 
moet die toren komen? En hoe moet 
die eruitzien? Hoe hoog is hij dan 
best? En… ? Dat zijn wat veel vragen 
voor Cuberdanny alleen. Help jij hem 
mee zoeken naar een geschikte to-
ren? Ga in de STAMzalen doorheen 
het verhaal van Gent op zoek naar 
Cuberdanny en beantwoord zijn 
vragen en opdrachten. Zo verzamel 
je heel wat tips.

WORKSHOP EXPO

KRIEBEL KRABBEL (2 tot 5 jaar) - MSK

Tekenen en schilderen zijn voor 
peuters en kleuters een hele 
belevenis. De tekeningen in het
 museum zijn een inspiratiebron 
om met allerlei tekenmateriaal 
leuke ideeën om te zetten in 
geweldige kunstwerkjes.

WORKSHOP

LEUKE LIJNEN (6+) - MSK

In de tentoonstelling ‘Raaklijnen’ 
zien we hoe kunstenaars 
experimenteren met tekenen. 
Tekenen op glas, op de 
museummuren, … Zelfs de natuur 
tekent mee! Samen met een 
kunstenaar zoeken we in het atelier 
zelf naar originele manieren om 
een tekening te maken.

WORKSHOP

TEKENINGENTOCHT (families met kinderen) - MSK

Tekeningen dienden vaak als 
voorstudie voor een schilderij. Ga 
in het museum op zoek naar (onder)
tekeningen van Ensor, Van Eyck, 
Permeke, … of ontdek de tekeningen 
van hedendaagse kunstenaars. 
Nadien kun je zelf een tekening 
maken en krijg je een leuke 
verrassing.

ONTDEKKINGSTOCHT 

SAMEN ILLUSTRATOR! (4 tot 6 jaar)
De Cultuurloft

Samen met je zoon/dochter maak je
aan de hand van beschrijvingen 
van excentrieke personages een 
ontwerp. Daarna werk je verder 
aan elkaars tekening of schilderij en 
bekomen jullie een gekke mix van 
stijlen. Wat kan je leren van elkaar?

Benodigdheden: 
een ouder/grootouder per kind, 
kleren die mogen vuil worden en 
je goed humeur!

WORKSHOP

SLOW SPORTS KIDS / 
ALBERT QUESADA & fABULEUS (8+) 
Campo Nieuwpoort
Op de Kunstendag voor Kinderen 
presenteert CAMPO Nieuwpoort 
‘Slow Sports Kids’, een speelse 
dansvoorstelling met vijf dansers. 
Het stuk vertrekt van de bewegin-
gen in de sportwereld, maar toont 
ook het actie-reactiespel tussen 
atleten, verslaggevers en toeschou-
wers.

PODIUM

LIEDJES MET WORTELS (5+) - Bijloke 
Zonzo Compagnie

Elan was een bijzonder meisje. Ze 
hoorde alles, en overal leek wel een 
lied te weerklinken. Ze zou een grote 
machine maken waarin ze alle 
liederen kon verzamelen...Soetkin 
Baptist en Jan Van Outryve 
verzamelden een reeks parels uit het 
archief van musicoloog en 
liedverzamelaar Alan Lomax. Met 
niets meer dan een stem, een ukelele 
en een luit betoveren zij hun publiek.

PODIUM

DE DROOM VAN ARIANE (6+) - Bijloke 
Alfama Kwartet & Lotte Mariën

Als ze zich op een avond verdrietig 
voelt, verschuilt de kleine Ariane zich 
achteraan in de tuin, in de kerselaar. 
Ze slaapt in en droomt over een 
grappige familie met twee kleintjes, 
een iets grotere en een echt grote, 
een kwartet dat met zijn zestien snaren 
de muzikale dromen van componisten 
waarmaakt. Ariane ontmoet de 
kwartetcomponisten Haydn die de zon 
kon laten opkomen, zijn vriend Mozart, 
de dove Beethoven, Schubert met zijn 
trieste verhaal over de dood en het 
meisje, Ravel met zijn natuurcomposities, 
en ook componisten van vandaag.

PODIUM

SCHAAMTE (6+) - Museum Dr. Guislain

Klein talent, groot talent! In Museum 
Dr. Guislain kan je proeven van mooie 
kunst in de tentoonstelling 
‘Schaamte.’ Daarnaast ga je zelf aan 
de slag als échte kunstenaars en 
kunstenaressen. Al knippend, 
knutselend en kleurend maak je je 
eigen creatieve werkje. Terwijl 
kinderen hun talenten ontdekken, 
genieten mama en papa van de 
actuele expo ‘Schaamte’, tegen de 
standaardprijs.

WORKSHOP

LOGOS ROBOTORKEST & MUZIEKDOZEN 
(6+) - Logos Foundation

Ontdek het grootste robotorkest van 
Europa en droom weg bij bijzondere 
muziekverhalen. Op de 
Kunstendag voor Kinderen kunnen 
kinderen tussen 6 en 12 jaar oud 
bij Stichting Logos terecht voor een 
voorstelling van het robotorkest en 
speciale muziekdozen.

PODIUM

ALLES KIDS IHKV ISTANBUL EXPRES (6+)  
De Centrale - Papier marmeren (ebru) door Sufi Arts

De kunst van het papier marmeren 
ontstond ongeveer 2000 jaar geleden 
in China. Oorspronkelijk was het een 
geheime techniek. Het werd populair 
in de 12e eeuw in Japan, waar het 
‘suminagashi’ (‘drijvende inkt’) werd 
genoemd. In de 16e eeuw 
verspreidde de techniek zich in India 
en Perzië, waar het’ kaghaz-i abri’ 
(‘zonloos papier’) werd genoemd.
In Turkije kwam een soortgelijke 
techniek tot ontwikkeling, die ‘ebru’ 
werd genoemd en waarvan het 
resultaat sterk lijkt op het huidige 
gemarmerd papier. Gemarmerd papier 
wordt nog steeds in grote 
hoeveelheden in Venetië gemaakt en 
wordt vooral gebruikt door boekbinders.

WORKSHOP

FIAT CONCERTO (11+) - Het Kip

Oliver Roels en Robrecht Vanden 
Thoren maakten op twee weken tijd 
met vijftien jongeren tussen 12 en 18 
een eigentijdse West Side Story. Fiat 
Concerto ging in première op het KIP-
festival 2015, dat dit jaar in het teken 
van korttheater stond. 
 

THEATERVOORSTELLING / MUSICAL

KIDKASTKRAAK: KRAAK DE CODE! (9+)
MIAT

Flor, Felix, Emma en Kristel lieten 
hun spullen achter in het MIAT. Ga 
op zoek in de tentoonstelling, ontdek 
hun verhaal en los onderweg allerlei 
opdrachten op. In ruil krijg je telkens 
een stukje van een code. Zo ervaar 
je hoe het leven van de arbeiders en 
hun families de laatste 200 jaar 
veranderde. Kraak de code en ga naar 
huis met een zakje vol 
herinner(d)ingen!

ONTDEKKINGSTOCHT

FEEST: ACTEREN VOOR FILM OF TELEVISIE / 
NTGent - Compagnie Cecilia - Larf! - Platform K 
(6+) 

Acteren voor het grote of kleine 
scherm, voor het filmdoek of voor 
de tv: hoe pak je dat aan als acteur? 
Feest mee met docente Debbie.

WORKSHOP 

FUIVEN MET ARNE / Compagnie Cecilia - NTGent - 
Larf! - Platform K (6+) 

Arne Sierens leert je hoe je degelijk 
moet fuiven: drank, dansen, uit de 
bol gaan, feest!

VARIA 

THEATERFEEST MET LARF! / NTGent - Larf! - 
Compagnie Cecilia - Platform K (6+) 

Theaterdocente Silke neemt je mee 
op je eigen fantasievleugels en laat 
je theaterspelen met heel je lijf! 
Feest met haar mee!

WORKSHOP

FEESTELIJK DANSEN – inclusieve dans jam met 
Platform K / NTGent - Larf! - Compagnie Cecilia - 
Platform K (6+)

Kom en dans! Feest al dansend, laat 
je lichaam spreken en vertel elkaar 
fijne verhalen. Siri helpt je om je 
benen en armen niet in de knoop te 
laten slaan!

DOEN MET KINDEREN-
KUNSTEDUCATIE-CURSUS-
WORKSHOP

DRAAIENVALLENRENNEN (8 tot 10 jaar)
Les Ballets C de la B & Kabinet K

In een workshop met Joke Laureyns
en Kwint Manshoven van kabinet k 
gaan kinderen tussen 8 en 10 jaar 
op zoek naar hun eigen danstaal. 
De workshop is een speelse 
ontmoeting tussen kind en 
choreograaf. Vanuit een grenzeloze 
nieuwsgierigheid, laten ze het 
lichaam articuleren, leren ze nuances
leggen, bewegingen interpreteren,
improviseren.

WORKSHOP

ANIMATIEFILM ‘DIE ZONDAG IN NOVEMBER’ / 
Sandra Verkaart (3+) - SMAK

Teken mee aan onze zwart-wit 
animatiefilm! In het kader van de 
grote tekententoonstelling Drawing 
| The Bottom Line nodigen we alle 
kinderen uit om met krijt op een lei 
een tekening te maken. Sandra 
Verkaart, gespecialiseerd in film, 
animatie en beeldeducatie 
fotografeert elke tekening en van 
die serie tekeningen maakt ze live 
een animatiefilmpje ‘Die zondag in november’.

WORKSHOP

ONTDEKKINGSTOCHT VOOR KINDEREN 
EN GEZINNEN (4+) - SMAK

Ontdek samen met je ouders, 
grootouders, broers, zussen, 
vrienden en vriendinnen met dit 
gloednieuw zoekboekje, vol vragen 
en allerlei (teken-)opdrachten hoe 
divers ‘tekenen’ vandaag kan zijn. Na 
deze tocht in de tentoonstelling ‘The 
Bottom Line’ zijn we zeker dat je een 
heel ander beeld gaat 
hebben over tekenen. Speciaal voor 
deze tentoonstelling en de 
Kunstendag voor Kinderen werd de 
ontdekkingstocht in een nieuw jasje 
gestoken.

ONTDEKKINGSTOCHT

MIJN FAVORIETE DESIGNTEAM (5+)
Design museum Gent

Speel met de hele familie een 
spannende wedstrijd. Wie ontwerpt 
de beste voorwerpen: Belgen of 
Nederlanders? Of wordt het 
gelijkspel? Kies je voor een Hollandse 
zeven-orenpot of voor een Belgisch 
juwelenkistje? Wil je weten wat een 
knijpkat is of een hoefschoen? 
Beantwoord de vragen en verzamel 
alle spelkaartjes en ontdek of je meer 
Nederlander of Belg bent op 
designgebied!

ONTDEKKINGSTOCHT

EEN KLEURRIJKE BUTTON (5+)
Design museum Gent

Buttons geven je outfit dat tikkeltje 
extra. Wie wenst een kleurrijke 
button op zijn winterjas te spelden, 
een die je zelf hebt ontworpen? 
Inspiratiebron is de kast met de 
kleurrijke schuifdeuren van 
ontwerper Maarten Van Severen. 
Je speelt met kleuren en creëert een 
eigen ontwerp. De buttonmachine 
doet de rest!

WORKSHOP

FAMILIERONDLEIDING 
‘BELGEN EN NEDERLANDERS IN 
EEN VRIENDSCHAPPELIJKE WEDSTRIJD’ (5+)
Design museum Gent

Tijdens deze rondleiding vergelijk je 
op een speelse en ludieke manier 
gebruiksvoorwerpen en sierobjecten 
uit Nederland en België. Het wordt 
een leuke mix van kijken, luisteren, 
vertellen en doen.

RONDLEIDING

WE GAAN  SAMEN FEESTEN! (8+)
De Roste Kat Theatermakers en 
vzw De Kleine Garnaal - Theater Tinnepot

Wij bieden de mogelijkheid om 
theater en beeldende kunst te 
ontdekken en te beleven. Wij 
maken geen onderscheid; wat wij 
doen staat open voor IEDEREEN 
vanaf 8 tot … 
Het belooft alweer een boeiende 
zoektocht te worden naar wie we 
zijn, wat we doen en... Wat 
betekent: “Samen feesten?”?
Ben je geboeid, gebeten, 
geïnteresseerd in theater, dans, 
beeldende kunst, kortom: wil 
je creatief aan de slag met jouw talent... 
Deze workshop is voor jou!!

WORKSHOP

OYA ZET DE DEUREN VAN HET NIEUWE ATELIER 
OPEN (alle leeftijden welkom)

We tonen hoe je kan breien, haken, 
spinnen en borduren. We maken er 
ook EIFFELTORENS, PARACHUTES, 
HEKSENBEZEMS, STERREN en 
BLIKSEMS,…. met één draadje.

WORKSHOP

voorKUNSTENDAG
KINDEREN

Beleef de Kunstendag voor Kinderen 
met UiTPAS Gent. 
 
UiTPAS Gent is een digitale kaart waarmee je aan cultuur, sport of 
jeugdactiviteiten kan doen.
Je kan met je UiTPAS ook op Kunstendag voor Kinderen UiTpunten sparen. 
Deze UiTpunten kan je dan omruilen voor heel wat andere voordelen!
Daarbovenop kan je met uw UiTPAS ook korting krijgen als je in aanmerking 
komt voor het kansentarief.

Alle informatie hierover kan je terugvinden op www.uitingent.be/uitpas  
of via Gentinfo: 09/210 10 10

Zondag 15 november 2015 
Wil je samen met je familie een hele dag kunst beleven en je kind laten 
kennismaken met het kunstenaanbod in Gent? 
Het kan op de Kunstendag voor Kinderen. 

Gent is een kindvriendelijke stad en dat uit zich ook in een uitgebreid aanbod
van Gentse cultuur- en kunstenorganisaties. Op zondag 15 november werken 
ze een specifiek aanbod uit  voor kinderen tot 12 jaar en hun (groot)ouders, 
ooms, tantes, broers en zussen, gratis of aan een voordeeltarief. 
De Kunstendag voor Kinderen is toegankelijk voor iedereen.

Veel deelnemende organisaties hebben extra voorzieningen voor personen
met een handicap. Informeer best vooraf bij de locatie van jouw keuze
want voor sommige activiteiten moet je reserveren.

Annelies Storms, schepen van cultuur, toerisme en evenementen

JONG GELEERD IS OUD GEDAAN

Meer info over het meest actuele aanbod: 
www.kunstendagvoorkinderen.be of https://stad.gent/kunstendagvoorkinderen

STAM 
STADSMUSEUM GENT
Godshuizenlaan 2
09 267 14 00
info@stamgent.be
www.stamgent.be
Het doe-boekje is te verkrijgen aan de 
balie van het STAM - reserveren hoeft 
niet. 
Duur: ongeveer 1,5 uur
openingsuren STAM: 10 tot 18 uur
gratis

MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN 
GENT (MSK) 
Fernand Scribedreef 1
09 240 07 07
msk.educatie@stad.gent
www.mskgent.be
10.30 tot 12 uur / 15 tot 16.30 uur
gratis

MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN 
GENT (MSK) 
Fernand Scribedreef 1
09 240 07 07
msk.educatie@stad.gent
www.mskgent.be
10.30 tot 12 uur / 13.30 tot 15 uur
gratis

MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN 
GENT (MSK) 
Fernand Scribedreef 1
09 240 07 07
msk.educatie@stad.gent
www.mskgent.be
10 tot 18 uur
gratis

DE CULTUURLOFT
Tentoonstellingslaan 147
0470 30 68 60
joke@decultuurloft.be
www.decultuurloft.be
Workshop 1 (4 tot 6 jaar)
13.30 tot 15.30 uur
Workshop 2 (6 tot 9 jaar)
16 tot 18 uur
gratis
Gelieve vooraf te reserveren. 
Reserveren via joke@decultuurloft.be 
of 0470 30 68 60

(6 tot 9 jaar)

CAMPO NIEUWPOORT
Nieuwpoort 31-35
09 223 00 00 
www.campo.nu
info@campo.nu
15u
€ 13 / gratis (-12 j)

MUZIEKCENTRUM DE BIJLOKE GENT
Jozef Kluyskensstraat 2
09 233 92 92
www.debijloke.be/concerts/
kunstendag-voor-kinderen-zonzo-
compagnie
tickets@debijloke.be
10.30 / 13 uur
€ 12 / € 7 (-19 jaar) 
Locatie AUDITORIUM

MUZIEKCENTRUM DE BIJLOKE GENT
Jozef Kluyskensstraat 2
09 233 92 92
www.debijloke.be/concerts/kunsten-
dag-voor-kinderen-alfama-kwartet-
lotte-marien
tickets@debijloke.be
11.30 & 14 uur
€ 12 / € 7 (-19 jaar) 
Locatie KRAAKHUIS

MUSEUM DR. GUISLAIN
Jozef Guislainstraat 43
09 216 35 95
www.museumdrguislain.be
info@museumdrguislain.be
9 tot 17 uur
€ 8 / gratis (-12 jaar)

DE CENTRALE
Kraankindersstraat 2
09 265 98 28
www.decentrale.be
decentrale@stad.gent
13.30 tot 15u
€ 2
Locatie: KELDERZAAL
Inschrijven via 
marie-claire.nyatanyi@stad.gent  
(vermeld Ebru 15/11)
http://decentrale.be/nl/agenda/
festival/istanbul-ekspres-2015/
workshop-ebru 

MIAT - MUSEUM OVER INDUSTRIE, 
ARBEID EN TEXTIEL
Minnemeers 9
09 269 87 50
www.miat.stad.gent
publiekswerking.miat@stad.gent
10 tot 18 uur 
Lanceringsprijs op Kunstendag voor 
Kinderen € 4/spel 

CHARLATAN
Vlasmarkt 6
09 269 35 29
publiekswerking@ntgent.be
www.ntgent.be
14 tot 15 uur
gratis 

NTGENT ARCA
Sint-Widostraat 4
09 269 35 29
publiekswerking@ntgent.be
www.ntgent.be
14.15 tot 15.15 uur
gratis 

DANSSTUDIO S3 
LES BALLETS C DE LA B
Bijlokekaai 7
09 221 75 01
www.lesballetscdela.be
10 tot 12.30 uur met 10 minuten 
open deur om 12.30 uur 
14 tot 16.30 uur met 10 minuten 
open deur om 16.30 uur 
gratis (vooraf inschrijven!)

inschrijven via S3@lesballetscdela.be
vermeld zeker: je naam, je leeftijd, 
keuze voormiddag (10-12.30 uur) of 
namiddag (14-16.30 uur)
van zodra je een e-mail terug ontvangt 
met de bevestiging, ben je 
ingeschreven.

S.M.A.K. - STEDELIJK MUSEUM VOOR 
ACTUELE KUNST
Jan Hoetplein 2
09 240 76 01
www.smak.be
info@smak.be
10 tot 18 uur
gratis (+ gangbare tarieven toegang)

S.M.A.K. - STEDELIJK MUSEUM VOOR 
ACTUELE KUNST
Jan Hoetplein 2
09 240 76 01
www.smak.be
info@smak.be
10 tot 18 uur
gratis (+ gangbare tarieven toegang)
http://smak.be/nl/nieuws/ontdek-
kingstocht-met-kinderen-vanaf-6-jaar

DESIGN MUSEUM GENT
Jan Breydelstraat 5
09 267 99 99
museum.design@stad.gent
info@designmuseumgent.be
www.designmuseumgent.be
10 tot 18 uur
gratis

DESIGN MUSEUM GENT
Jan Breydelstraat 5
09 267 99 99
museum.design@stad.gent
info@designmuseumgent.be
www.designmuseumgent.be
10 tot 18 uur
€ 1 per button

DESIGN MUSEUM GENT
Jan Breydelstraat 5
09 267 99 99
museum.design@stad.gent
info@designmuseumgent.be
www.designmuseumgent.be
10 tot 11.30 uur / 11.45 tot 13.15 uur  
13.30 tot 15 uur / 15.15 tot 16.45 uur 
€ 8 / € 3 (-12j)

THEATER TINNEPOT
Tinnenpotstraat 21
10 tot 13 uur / 14 tot 17 uur 
Prijs: € 9 voor een halve dag
Inschrijven: 
jeroenverpoest@hotmail.com

OYA en ROCSA vzw
Wondelgemstraat 71
vanaf 14 tot 17 uur
doorlopende inloop
Gratis
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Departement Cultuur, Sport en Vrije tijd – Stad Gent
Cultuurdienst
Bezoekadres: Pakhuis Clemmen - Veldstraat 82 A, 9000 Gent 
Postadres: Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent
E-mailadres: cultuurdienst@stad.gent
Telefoon: 09 269 84 80
Website:

                https://www.facebook.com/KunstendagVoorKinderen

https://stad.gent


