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WERELDNIEUWS
Elke dag gebeurt er wel iets nieuws op deze planeet. Het
lijkt haast onmogelijk om alles te weten te komen. Tenzij
je onze foyer binnenspringt natuurlijk. Want bij ons kan je
kranten en magazines doorbladeren uit 154 landen, van
Albanië tot Zimbabwe!

GEZOCHT: LIEDJES MET WORTELS
Ken jij een liedje waaraan een oud verhaal vasthangt? Een
lied dat je voorouders ook al zongen, dat samenhangt met
jouw cultuur of land van herkomst? In het Nederlands, het
Marokkaans, Japans, een brabbeltaaltje, het maakt niet uit.
Wil jij dat dit bijzondere lied niet verloren gaat? Neem dan
snel contact op via bart.eggermont@stad.antwerpen.be
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HOE GAAT HET MET
ONZE PLANTEN?

NOVA FOYER

In de maand september zijn we begonnenmet een
nieuw project. We adopteerden een aantal planten die
veel nood hadden aan wat aandacht en liefde. Daarom
deden we een oproep in ons vorig krantje. Younes
Ourarhe, onze eigenste cultuurnetwerker, gaf gehoor
aan onze oproep en is ondertussen peter geworden
van een aantal planten in onze foyer.

Openingsuren
dinsdag en donderdag van 11.30 tot 15.30 uur
woensdag van 9.30 tot 16.30 uur

Eten en drinken
Dagverse groentesoep, panini, croques en pannenkoeken.
Gratis kraantjeswater. Op donderdag zorgen onze vrijwilligers voor een (h)eerlijke dagschotel

Nova: Wat dacht je toen je de planten zag?
Younes: Tja, ze zagen eruit alsof ze jarenlang verwaarloosd waren. We moesten ze snel verpotten want een aantal planten zaten in oude schildersemmers! De nieuwe grond zal hen
goed doen en je zal zien dat zo’n plant er snel terug bovenop komt.

Nova: Ben je altijd al een fervente plantenverzorger geweest?
Leesvoer
Kranten en tijdschriften

Werken
Hotspot

Younes: (lacht) oei, als mijn familie hoort dat ik peter ben geworden van een aantal planten
zullen ze wel lachen. Ik heb thuis ook wel planten en ik ken de meeste planten die hier staan
wel. Maar mezelf als plantendeskundige bombarderen, zijn toch een paar bruggetjes te ver.
Ik vind het vooral leuk om te doen.

Nova: Welke plant zou je graag nog in Nova zien?
Younes: (kijkt nu heel ernstig) dat maakt eigenlijk niet uit. Ik zou het vooral leuk vinden
als er mensen zijn die zelf een aantal stekjes komen aanbieden en ze de planten ook mee
komen verzorgen. Het is niet veel werk maar je leert zo weer nieuwe mensen kennen en het
geeft toch veel voldoening.

Last week DJ Pierre saved my life!
Pierre deelt elke dinsdag zijn platenkast met jullie. Kom langs
in de foyer en geniet van zijn uitgebreide muzieksmaak, van
‘De Toverﬂuit’ tot ‘Psycho Killer’.


elke dinsdag van 13 tot 15 uur

Vrijetijdsloket NOVA
Tijdens het vrijetijdsloket staat er een team van vrijwilligers
klaar om, tijdens een gezellige babbel, mee te zoeken naar
antwoorden op vragen rond cultuur en vrije tijd. Vorige
maand gingen we met een 80-tal mensen naar de zoo. Jong
en oud hebben daar geweldig genoten van de olifanten die
hun nieuwe verblijfplaats ontdekten. Benieuwd welke
activiteiten er deze maand gepland staan?
Kom dan naar het vrijetijdsloket.



dinsdag 6 november en 4 december
van 12.30 tot 15.30 uur
vrijdag 16 november en 14 december
van 19.30 tot 20.30 uur

Op woensdag 7 november duikt het vrijetijdsloket op
Kielpark, Wittestraat 10, 2020 Antwerpen
van 13 tot 17 uur

Horizontaal

Verticaal

4. Op welke dag kan je komen tuinieren?
7. In welke straat gaat de Aikido-workshop
door?
12. Wat is Kurt Demy?
13. Waar kan je terecht met al je digitale
vragen?

1.
2.
3.
5.
6.

De eerste 5 personen die de oplossing
doorsturen naar nova@stad.antwerpen.be
ontvangen twee gratis tickets voor één
van onze voorstellingen.

Wie geeft Bodymix-lessen?
In welke straat ligt Bib Kielpark?
Vul aan: Sport en … mee'
Wat je op vrijdag bij Liliane leren?
Wat kan je enkel op woensdag

eten in de Foyer?
8. Waar kan je buurtbewoners tegenkomen?
9. Hoe heet onze concertenreeks?
10. Hoe heet onze disc jockey op dinsdag?
11. Wat verzorgt Younes in Nova?
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CLUB NOVA
Gregory Frateur presenteert

CLOSER IN CLUB NOVA
Gregory Frateur stelt clubconcerten samen met onbekend talent uit binnenen buitenland. Verwacht je aan intieme settings, nieuwe geluiden én
feestmomenten. Closer Club Nova daagt uit en zoekt de muzikale ﬁjnproever in
jou en mij. DJ Carlo Andriani (Tune-up records) spekt de Closer Club Nova-prikkel
met leuke plaatjes vóór en nà het concert.

EVIL EMPIRE
ORCHESTRA +
SUPPORT
 woensdag 14 november
deuren vanaf 19.30 uur
 €14 kassa, €10 vvk, €2 kansentarief

Met soul en een goddeloze groove zet
deze 8-koppige band het podium in
lichterlaaie. De vonk slaat over door
frontvrouw Kimberly Dhondt. Evil empire Orchestra houdt het vuur gaande
met een cross-over van psychedelica en
garagefunk. Evil Empire Orchestra moet
je horen, zien en voelen.



NINA SIMONE
FEATURING

THE MOONLOVERS
+ SUPPORT
 woensdag

12 december
deuren vanaf 19.30 uur
 €14 kassa, €10 vvk, €2 kansentarief
Gregory Frateur sings Nina Simone featuring
The Moonlovers. Nina Simone is een grote
inspiratiebron, een heldin op gebied van
perfomances, maar ook van de kunst om
emoties in muziek te kunnen omzetten.
Gregory Frateur - curator van Closer in Club
Nova maar toch vooral de frontman van Dez
Mona – brengt samen met The Moonlovers
hulde aan Nina Simone.

THEATER
ANDY VAN
KERSCHAEVER

CEREBRO

FONDRIEST

 donderdag

 donderdag

8 november om 20.15 uur
 kassa €12, vvk €8, kansentarief €2

© Sara Degraeve

De voorstelling Fondriest, genoemd
naar de gelijknamige Italiaanse
wielerkampioen, is een coming-ofageverhaal over een jongetje dat
tegen alle verwachtingen in acteur is
geworden. Een eerlijk en kwetsbaar
relaas over de uitbraak uit een dorp en
de inbraak in de échte wereld, met het
hele wielergebeuren van de laatste 25
jaar als herkenbaar canvas.

RODE BOOM
6 december om 20.15 uur
 kassa €12, vvk €8, kansentarief €2
‘Kunnen we op een uur het publiek in een sekte
inlijven? Ze overtuigen van dingen waarmee
zij voor de voorstelling nooit akkoord gegaan
waren? Kunnen we voor even de wereld van
indoctrinatie heel dicht laten komen? Kurt
Demy onthult wat verborgen blijft! In Cerebro
blijft mentalisme niet alleen in handen van de
mentalist, maar mogen ook de toeschouwers
er mee experimenteren.
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ONTMOETING
BUURTBAR
 vrijdag

16 november en 14 december
 om 20 uur | inkom is gratis
1 keer per maand smijten we de deuren van onze foyer s’ avonds open voor een
gezellige avond met de buren. Ne goeiendag op straat, nieuwtjes uit de buurt,
ideeën om meer verbondenheid op het Kiel te creëren… Lijkt je dat wel iets?
Dan is de buurtbar the place to be! Wil je zelf ook eens achter de toog staan?
laat het ons zeker weten.

TRIPLE P – VORMINGEN OMTRENT OPVOEDING
De meeste ouders vinden opvoeden leuk en halen er veel voldoening uit maar af en toe stelt het
gedrag van kinderen het geduld van ouders danig op de proef. Via eenvoudige stappenplannen leren
we je om die situaties anders aan te pakken. Kleine veranderingen kunnen een groot verschil kunnen
maken voor jou en je gezin. Triple P organiseert een reeks vormingen rond dit thema. Ben je geïnteresseerd? Geef ons een seintje op 03 259 04 20

RONDLEIDING/EXPO
 elke

tweede zondag van de maand
 van 14 tot 16 uur | gratis, reserveren is niet nodig
 vertrek aan het Kasteel, Middelheimlaan 61, 2020 Antwerpen

‘DENNIS TYFUS: MY NIECE’S PIERCED KNEES’

INFOMARKT KNOOP ZUID
 woensdag

21 november
 van 16 tot 20 uur | gratis | Nova
Knoop Zuid, waar de A12 en de ring (R1) samenkomen,
is een complex verkeersknooppunt ten zuiden van Antwerpen. Verschillende partners kwamen samen om de
verkeersknoop te ontwarren en de verkeersveiligheid en
leefbaarheid te verbeteren. Op 21 november kan je je licht
komen opsteken over deze plannen op de infomarkt.

Kunstenaar Dennis Tyfus neemt je mee langs een reeks nieuwe werken, dwars
door het Middelheimmuseum, met eindhalte Braempaviljoen. Tyfus’ tentoonstelling zet je in beweging en laat je zijn werk langs alle kanten bekijken. Er
staan twee gidsen klaar: één voor een groep volwassenen en één voor een groep
volwassenen met kinderen van 6 tot 12 jaar.

MUZIEK
 zaterdag

22 december
 om 19.30 uur | gratis, reserveren is nodig via Nova
 Klooster zusterkes der armen, Waarlooshofstraat 9, 2020 Antwerpen

KERSTCONCERT MET PIETER MATTHIJNSSENS
Of je nu religieus bent of niet, een klassiek concert in een klooster heeft altijd
wel iets hartverwarmends. Dit concert, bestaande uit een ensemble van strijkers, is de ideale manier om je in de kerststemming te brengen. Verwacht je aan
muzikale foliekes, de obligate kerstliederen, maar bovenal prachtige klassieke
muziek.
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WORKSHOPS

THEESOMMELIER

BATTLE OF LIFE

 di

 di

6 november om 20 uur
 kassa €10, kansentarief €2
Een workshop over de belangrijkste principes bij het zetten van
thee. What’s your cup of tea?



4 december om 9.30 uur
 kassa €10, kansentarief €2
Internationaal gerenommeerd natuurfotograaf Guido
Sterkendries toont zijn fenomenale beelden en vertelt over het
leven in het Amazonewoud.

LUISTEREN NAAR
KLASSIEKE MUZIEK
Een unieke kijk op de linken tussen moderne en klassieke muziek.
Je kan de reeks in zijn geheel volgen of afzonderlijk.

DAISY BELL
LUISTEREN NAAR KLASSIEKE MUZIEK
 di

4 december om 20 uur
 kassa €10, kansentarief €2
Over hoe Hooverphonic onbewust de mosterd haalde bij de 17de eeuwse componist Henry Purcell, hoe dirigent Gustav Mahler zijn liefdesverdriet verwerkte in zijn 1ste symfonie door Broeder Jacob te parafraseren, …

EEN MAAG VAN KLANK
LUISTEREN NAAR KLASSIEKE MUZIEK
 di

11 december om 20 uur
 kassa €10, kansentarief €2
Over hoe Dolby Digital 5.1 nog een puntje kan zuigen aan het in 1570 geschreven Spem in alium van Thomas
Tallis en hoe Côte d’Or vandaag nog steeds mensen aan het dansen krijgt.

I’LL CONFESS
LUISTEREN NAAR KLASSIEKE MUZIEK
 di

18 december om 20 uur
 kassa €10, kansentarief €2
Over hoe de Vlaamse polyfonist Guillaume Dufay vandaag in Hollywood grof geld zouden verdiend hebben en
hoe Anne Teresa De Keersmaeker (Rosas) het Amerikaanse minimalisme zichtbaar maakte.
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SPORT
KLEUTERSPORT
kleuters van 3 tot 6 jaar
elke donderdag vanaf 6 september (geen les
tijdens schoolvakanties of op feestdagen)
 van 16 tot 17 uur
 6 beurtenkaart €10, kansentarief €2
 Nova

DANS
voor kinderen van 7 tot 12 jaar
 elke woensdag (geen les tijdens schoolvakanties of op feestdagen)
 van 13.30 uur tot 14.30 uur
 6 beurtenkaart €10, kansentarief €2
 Nova

OMNISPORT
voor kinderen van 7 tot 10 jaar
 elke woensdag (geen les tijdens schoolvakanties of op feestdagen)
 om 16 uur
 6 beurtenkaart €10, kansentarief €2
 Nova

WOON JE OP HET KIEL? BEN JE OP ZOEK
NAAR SPORT- OF VRIJETIJDSACTIVITEITEN?
Maak een afspraak met Livia Schoorel en zij gaat met jou op zoek naar het juiste aanbod. Ook voor de
terugbetaling van het lidgeld van een sportclub kan jij bij Buurtsport terecht.
Maak een afspraak aan het onthaal of via 03 259 04 20. Onze collega’s van Hoboken hebben ook een
permanentiemoment:
 elke maandag van 13 tot 16 uur
 Huis van het Kind, Oudestraat 55, 2660 Hoboken
 simon.stoffels@stad.antwerpen.com | 0473 78 69 32

SPORT- EN BEWEEG MEE
INSCHRIJFMOMENT
 dinsdag 20 november | van 9 tot 18 uur
 gratis | Nova
Werken aan uw conditie, gezond blijven of gewoon samen genieten van je favoriete sport?
Sport en Beweeg mee organiseert tal van verschillende sporten zoals Zumba, Yoga en Tai Chi,
aquagym,…

LEER ZWEMMEN

AIKIDO WORKSHOP

enkel voor vrouwen vanaf 18 jaar
start zondag 20 januari 2019 (geen les tijdens schoolvakanties of op feestdagen)
inschrijvingen vanaf 7 januari 2019
 van 14.15 tot 15.15 uur
 €67,5 per lessenreeks | kansentarief €13,5
 zwembad, August Leyweg 8, 2020 Antwerpen

 dinsdag

VOETBAL
Zaalvoetbal voor mannen 40+
 elke zondag (geen les tijdens schoolvakanties of op feestdagen)
 om 15 uur
 6 beurtenkaart €10, kansentarief €2
 sporthal Lyceum Olympiade,
Zamenhofstraat, 2020 Antwerpen

FIT FREE
Conditietraining voor vrouwen
elke maandag (geen les tijdens
schoolvakanties of op feestdagen)
 van 10 tot 11 uur
 6 beurtenkaart €10 | kansentarief €2
 buurtsporthal Kiel, August Leyweg 2,
2020 Antwerpen

6, 13, 20 en 27 november
 van 20 tot 21.30 uur | kassa €20
 Limburgstraat 106, 2020 Antwerpen
 meer info? shobukai@tomiki-aikido.be
De letterlijke vertaling van Aikido is: harmonie tussen lichaam en geest. Belangrijk in de trainingen
is dan ook de aandacht voor een goede houding,
zowel mentaal als fysiek.
De beoefening van aikido is niet gebonden aan
leeftijd of geslacht, iedereen kan meedoen op zijn
eigen tempo.

BODYMIX
 woensdag

om 10.30 uur
 €5 per les of €40 voor 10 lessen
 meer info: 0494 887 797 (Fatima)
Bodymix is een les op muziek waarbij oefeningen
worden gegeven die gericht zijn op de buik, billen,
benen en rug.
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OVERZICHT BUURT
CREATIEF ATELIER
 elke

CREATIEVE
HANDWERKCLUB

SCHILDEREN

dinsdag
van 13 tot 15 uur
 €1 per les of €5 voor een tienbeurtenkaart
Samen werken, andere mensen ontmoeten en
creatief bezig zijn; dat zijn de ingrediënten van
het atelier.

elke donderdag van 14 tot 16 uur
– Nova
Heb je al jaren een onafgewerkt brei of naaiwerk
in de kast liggen of ben je graag met je handen
bezig. Kom erbij en wisseltips en tricks uit.

vrijdag van 13.30 tot 16 uur
 gratis - Nova
 meer info? 0484 643 213 – Liliane
Kom naar hartenlust vrij tekenen en schilderen.
Breng je eigen materiaal mee en samen maken
we er iets van.

’T KIEL TUINT

TAAL-OOR

WEBPUNT

 woensdag

 elke

 elke

van 9.30 tot 12.30 uur
 zaterdag van 10 tot 13 uur
 gratis | Nova
 meer info? 0499 436 186 - Diether
We komen wekelijks samen om de tuin te
onderhouden, van elkaar te leren en gezellig
buiten te zijn.



 gratis

ma van 19 tot 20.30 uur in *De Stek
 elke do van 10 tot 11.30 uur in Nova
 gratis
 meer info? 0473854 115 - Gina
Wekelijkse gesprekstafels in het Nederlands met
een centraal thema. *De Stek: Sint-Bernardsesteenweg 197, 2020 Antwerpen

 elke

woensdag van 9.30 tot 16.30 uur
 gratis
 Nova
Wil je een afspraak maken aan het stadsloket of
heb je hulp nodig bij het digitaal invullen van
formulieren? In het webpunt helpen we je graag
verder

INI MINI MEDIA
WORKSHOP (VOOR KLEUTERS EN OUDERS)
woensdag 28 november
 om 14 uur, 15 uur en 16 uur
 gratis
 Duur: 1 uur
Scroll de Giraf neemt jou en je kleuter mee naar een betoverende mediawereld.
We spelen muziek met onze tablet en verkleden ons voor de leukste foto’s.
Tijdens de leuke spelletjes geeft Scroll ook tips aan de ouders om verantwoord om
te gaan met digitale media! Inschrijven via bib.kielpark@stad.antwerpen.be of in
de bib.


ACTIVITEITEN
IN DE BIB


bibliotheek Kielpark, Wittestraat 10, 2020 Antwerpen

SINT GEKNUTSEL
WORKSHOP (VOOR KINDEREN VAN 4 TOT 8 JAAR)

LEESLEKKER
woensdag 14 november en 12 december
van 14.30 tot 15.30 uur
 gratis
Ben je tussen 4 en 8 jaar oud? Kom dan zeker eens luisteren
naar de mooiste, grappigste en spannendste verhalen in de bib.
De voorlezers kiezen elke keer een nieuw thema en dompelen je
onder in een boeiende wereld van prenten en verhalen. Iedereen is van harte welkom!



woensdag 5 december
14.30 tot 15.30 uur
 gratis
Ben jij ook zo ontzettend zenuwachtig voor de komst van de Sint? Aan de vooravond van deze spannende nacht maken we nog enkele knutselwerkjes en zingen
we liedjes voor de Sint. We lezen de leukste boekjes over Sinterklaas en zetten onze
schoen in de bib (neem dus een extra schoentje mee). Inschrijven via
bib.kielpark@stad.antwerpen.be of in de bib
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SAVE THE DATE
Zet donderdag 10 januari alvast in je agenda want dan is het weer tijd voor onze jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie! Om 19 uur gaan de
deuren open en om 20.15 uur begint het optreden. Nova sluit de deuren van maandag 24 december 2018 tot zondag 6 januari 2019.
We wensen jullie alvast prettige feestdagen toe!

PRAKTISCH

Cultureel ontmoetingscentrum Nova
Schijfstraat 105 – 2020 Antwerpen
 cultureel ontmoetingscentrum nova

Openingsuren Nova
Nova is open van dinsdag tot vrijdag van 9.30 tot 16.30 uur.
Tickets bestellen
Tickets bestellen kan via de website, per telefoon of aan het onthaal.
Met het recht op VT (verhoogde tegemoetkoming) op je A-kaart kost een ticket voor een voorstelling slechts
2 euro, tenzij anders aangegeven. Of je recht hebt op het kansentarief, kan je navragen bij je mutualiteit.
Info
Een voorstelling voor kinderen
Hier spaar je punten met je A-kaart. Als je een omnio-statuut hebt dan betaal je 2 euro voor een voorstelling.
Bereikbaarheid
Co Nova is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. Tram 4 en 10, bus 290 en 295 (halte Abdijstraat) .
Bussen 1 en 13 (halte Emiel Vloorstraat). Parkeren kan in de Emiel Vloorstraat.

www.nova-kiel.be
03 259 04 20
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