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• Woensdag 27 juni 2018
Rikki aan zee
Rikki gaat voor de eerste keer naar zee. Samen
met papa, mama en kilo’s kampeerspullen.
Het wordt een geweldige vakantie. Ga je mee?
Luister naar het avontuur van Rikki en knutsel
jouw eigen Rikki-zonnepetje.
Ontmoet Guido van Genechten, de tekenaar
van Rikki, én knuffel met de enige echte Rikki.
Om 15.00 uur / voor alle Rikki-fans

• Donderdag 5 juli & donderdag 12 juli 2018
Rikki aan zee
Rikki gaat voor de eerste keer naar zee. Samen
met papa, mama en kilo’s kampeerspullen.
Het wordt een geweldige vakantie. Ga je mee?
Luister naar het avontuur van Rikki en knutsel
jouw eigen Rikki-zonnepetje.
Om 16.30 uur / voor vakantiegangers vanaf 4 jaar

• Vrijdag 6 juli & vrijdag 13 juli 2018
Rikki gaat kamperen
Rikki wil buiten slapen in een tentje. Dat wordt
een avontuur om nooit te vergeten. Luister naar
het spannende verhaal Rikki durft en knutsel
daarna je eigen Rikki-strandje.

Zoek mee met Rikki
Ben jij een goede speurneus? Rep je dan in
de zomervakantie naar Toerisme Oostende
(op het Monacoplein) en doe mee aan de
Rikki-zoektocht. Kun jij alle opdrachten oplossen? Dan krijg jij een leuke Rikki-verrassing.
Veel plezier!

Clavis pop-upshop
Welkom! Hier vind je de leukste Rikki-boeken
om tijdens je vakantie lekker lang voor te lezen.
Bij aankoop van een boek krijg je een Rikkiverrassing. Joepie!

Op 5, 6, 12 en 13 juli van 16.00 tot 18.00 uur
in Kaap

Tot
dan!

Om 16.30 uur / voor speelvogels vanaf 4 jaar

WAAR?
Kunstencentrum Kaap / Vrijstaat O.
Zeedijk 10
8400 Oostende
Deze activiteiten zijn voor kinderen samen met hun
(groot)ouders. De volwassenen blijven aanwezig
tijdens de activiteit.

Gratis
toegang

Wij maken kinderdromen waar
www.clavisbooks.com

In samenwerking met Bibliotheek Kris Lambert

