Wij vieren feest
DIT IS ER TE BELEVEN IN
DE Clavis conceptwinkel IN MEI
• Zaterdag 6 mei: Clavis Book Café
Lees je graag boeken of wil je er zelf een schrijven? Vandaag ontmoet je Nederlandse en
Vlaamse auteurs tijdens leerrijke workshops en
Q&A’s. Een leuke middag met hapjes, drankjes en heel veel boeken! (Meer info op www.
clavisbooks.com)
13.00 – 18.00 uur – voor young adults (14+)
€8

• Zaterdag 13 mei: Rikki heeft een plan
Rikki heeft een plan, want het is mama’s verjaardag! Luister naar het verhaal en ontdek
welke verrassing Rikki heeft voor zijn mama.
Wil jij jouw mama ook verrassen? Knutsel dan
met ons mee!
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind

• Zondag 21 mei: Kinderboekenfestival
Kom genieten van spannende griezelverhalen,
romantische prinsessenverhalen en gekke dierenverhalen. Vier de verjaardag van de vrolijke
kip Lotta en knuffel met het lieve konijn Rikki.
Of doe mee met de tekenworkshops. Een familiedag boordevol beleving, verhalen en activiteiten. (Programma op www.clavisbooks.com)
10.00 – 18.00 uur – van 3 tot 10 jaar
Gratis toegang

Wij maken kinderdromen waar
www.clavisbooks.com

WAAR?
Willewete educatief centrum
Clavis conceptwinkel
Herkenrodeabdij 4b, 3511 Hasselt
Ruime gratis parking.
Deze activiteiten zijn voor kinderen samen met hun
(groot)ouders. De volwassenen blijven aanwezig
tijdens de activiteit.
U betaalt de dag zelf ter plaatse en ontvangt per kind
een kortingsbon ter waarde van 5 euro,
die geldig is tot eind 2017 in de Clavis conceptwinkel.

SCHRIJF JE SNEL IN!
Mail naar conceptwinkel@clavisbooks.com
en vermeld het aantal kinderen,
hun leeftijd en de datum van de activiteit.
T 011/26 99 51

Wij gaan op stap!
DIT IS ER TE BELEVEN IN
DE Clavis conceptwinkel IN JUNI
• Zondag 4 juni: De sage van de eenhoorn
De middeleeuwen komen tot leven tijdens dit
magische familiespektakel. Met dans, boogschieten, een riddertoernooi, een echte eenhoorn, theater, lekkernijen … Luister naar ridderverhalen, knutsel je eigen draak en schrijf
je naam in miniaturen met een ganzenveer.
(Tickets en info: www.desage.be)
10.00 – 18.00 uur / voor alle leeftijden

• Zaterdag 10 juni: Anna in het circus
Anna gaat met haar mama naar het circus.
De circusdirecteur heet hen welkom in de tent
en dan kan de show beginnen. Anna ziet een
grappige clown, een koorddanser, een handige
jongleur, een meisje dat kunstjes doet op een
paard … Geniet van het verhaal, oefen zelf wat
leuke circuskunstjes én verander in een heus
circusclowntje!
Om 15.00 uur / van 2,5 tot 4 jaar
€ 5 per kind

• Zaterdag 17 juni: Op spelletjesreis
Spelen kinderen in Afrika of Azië anders dan
kinderen hier? Leer je iets als je speelt? Auteur
Reina Ollivier geeft je op vele vragen een antwoord. Ze leest voor uit Spelen in de wereld.
Daarna ga je zelf actief aan de slag om heel
veel spelletjes uit te proberen! Speel je mee?
Om 15:00 uur – vanaf 5 jaar
€ 5 per kind

Wij maken kinderdromen waar
www.clavisbooks.com

• Zaterdag 24 juni: Expeditie Regenwoud
Raaf en Papegaai trekken naar het regenwoud
in Zuid-Amerika. De brulapen brullen, de vogels schetteren en fluiten. Raaf en Papegaai
leren elke dag iets nieuws: over de natuur, over
elkaar en zichzelf, en over nieuwe dierenvrienden. Auteur Li Lefébure leest voor en test daarna jouw dierenkennis met een fijne dierenquiz.
Als afsluiter knutsel je een papegaai.
Om 15.00 uur / vanaf 6 jaar
€ 5 per kind

WAAR?

Willewete educatief centrum
Clavis conceptwinkel
Herkenrodeabdij 4b, 3511 Hasselt
Ruime gratis parking.
Deze activiteiten zijn voor kinderen samen met hun
(groot)ouders. De volwassenen blijven aanwezig
tijdens de activiteit.
U betaalt de dag zelf ter plaatse en ontvangt per kind
een kortingsbon ter waarde van 5 euro,
die geldig is tot eind 2017 in de Clavis conceptwinkel.

SCHRIJF JE SNEL IN!
Mail naar conceptwinkel@clavisbooks.com
en vermeld het aantal kinderen,
hun leeftijd en de datum van de activiteit.
T 011/26 99 51

