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ROPE

VAN WOENSDAG 10
TOT ZATERDAG 20 APRIL
IN UW BUURT

BUITENSPEELDAG
ATAKRAK met L’ANIMALADA

GRATIS

KINDERFUIF

Woensdag 24 maart van 13 tot 16 uur
Kielpark, 2020 Antwerpen
Tijdens de buitenspeeldag komt het Spaanse gezelschap Katakrak
naar het Kielpark met de installatie L’animalada.
Met gerecycleerd materiaal maken ze creatieve straatkunst.
Ze brengen 27 kunstwerken/installaties mee van dieren waar
allerlei spellen in zijn verwerkt.
Speels, kleurrijk & interactief. Wie speelt er mee?

12/02/19 15:52

NOVA FOYER
De Foyer is een plek van ontmoeting, ontdekking
en uitwisseling van ideeën, open voor iedereen.
Kranten en tijdschriften liggen ter beschikking en
water van de kraan wordt gratis geschonken.
Of breng je laptop mee en geniet van onze hotspot.
Dinsdag tot donderdag van 11.30 tot 15.30 uur.

KINDERFUIF


vrijdag 15 maart



van 18 tot 21 uur



kassa €3
de opbrengst gaat naar een goed doel

Openingsuren



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

Eten en drinken

Nova

Een aantal kinderen uit de buurt organiseren een kinderfuif ten voordele van het goede
doel! Breng al je vriendjes en vriendinnetjes mee voor een avond vol pret! De DJ zorgt
voor keitoffe meezingers en coole muziek om je dansskills nog eens boven te halen.
Alle kinderen op de dansvloer!

SPORT/CULTUUR

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



maandag 15 tot vrijdag 19 april



van 9 tot 16 uur, vooropvang vanaf



kassa €60 of kansentarief €12



Nova



voor kinderen van 6 tot 12 jaar



inschrijven is nodig

Leesvoer

8 uur, na-opvang tot 17 uur

(digitale) kranten en tijdschriften

Werken
Hotspot

SPORT- EN CULTUURWEEK

Last week DJ Pierre
saved my life!

Tijdens de paasvakantie organiseert Nova in samenwerking met buurtsport en de
jeugddienst van Antwerpen weer een super toffe sport- en cultuurweek. Een week lang
kan je kind deelnemen aan sportieve en culturele activiteiten zoals schaatsen, badminton,
een workshop fotograﬁe, lego Mindstorms en uiteraard nog veel meer leuke dingen!

Pierre deelt elke dinsdag en woensdag
zijn platenkast met jullie..

EXPO/VERNISSAGE

Kom langs in de foyer en geniet van zijn uitgebreide
muzieksmaak, van ‘De Toverﬂuit’ tot ‘Psycho Killer’.
 elke dinsdag en woensdag van 12 tot 14 uur



vernissage: vrijdag 15 maart om 19 uur



expo: vrijdag 15 maart
tot woensdag 3 april



gratis | Nova

TEKENEN EN SCHILDERATELIER NOVA
Elke vrijdag tekenen en schilderen we in Nova met daarbij een maandelijkse workshop
naar ieders smaak. Onze gevarieerde groep kunstenaars nodigen jullie graag uit op de
vernissage van onze expo.

INTERACTIEVE KUNST


Vrijetijdsloket NOVA

van woensdag 10 tot zaterdag 20 april
in uw buurt.
Hou onze website in de gaten

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. Benieuwd
welke activiteiten er deze maand gepland staan? Kom dan
naar het vrijetijdsloket.
 dinsdag 5 maart en 2 april van 12.30 tot 15.30 uur
 vrijdag 15 maart en 19
 gratis

april van 19.30 tot 20.30 uur

voor meer info

ROPE - IEF SPINCEMAILLE
Rope is een touw van 60 meter lang, 30 cm dik en weegt 250 kg. Door zijn omgang is
Rope zijn originele functie kwijt. In zijn zoektocht naar nieuwe functies voor ‘Rope’ reist Ief
Spincemaille er de wereld mee rond en na o.a.China en Oostende is dus het Kiel aan de
beurt. De belevenissen van ‘Rope’ worden dagelijks ook samengevat in een blog vanuit het
perspectief van het touw en ook in onze tentoonstellingsruimte zal je Rope kunnen volgen.
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CLUB NOVA
Gregory Frateur presenteert
CLOSER IN CLUB NOVA
Gregory Frateur stelt clubconcerten samen met onbekend talent uit binnen
en 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.

WOENSDAG 13 MAART
deuren vanaf 19.30 uur
€14 kassa, €10 vvk, €2 kansentarief
vanaf 19.30: DJ Carlo Andriani
20.15 uur: Birds That Change Colour - duo met Peter Verhelst

Birds That Change Colour
Birds That Change Colour

Noa Lee © Alexander Popelier

Birds That Change Colour is het geesteskind van singer-songwriter Koen
Kohlbacher. Als songwriter/frontman speelt hij met full band, solo of als
trio met de zangeressen Naomi Sijmons en Nathalie Delcroix. Maar ‘Birds’
bestaat ook als duo met de vermaarde Jazz gitarist Peter Verhelst (Indio Louro,
Bel Ayre, Criterium3) Waar Kohlbacher en Verhelst samenkomen ontstaat
een bezwerend spel van knisperende akoestische gitaren, melodieuze
improvisaties en songs die je ontvoeren naar een andere wereld. BTCC-Duo
is als een warm bad waar verhalende songs, folk, jazz, oud en nieuw elkaar
omhelzen. Een intense hartverwarmende ervaring!

WOENSDAG 17 APRIL
deuren vanaf 19.30 uur
€14 kassa, €10 vvk, €2 kansentarief
vanaf 19.30 uur: DJ Carlo Andriani
20.15 uur: Noa Lee
21.15uur: Fortress

NOA LEE
NOA LEE is de Belgische indie-pop band rond songwriter/zangeres/pianist
Nina Kortekaas (o.a. van het jazztrio Hen en Viktor). Met haar gloednieuwe
groep brengt ze haar eigen muziek, bijgestaan door Robbe Broeckx op drums
en Lennart Heyndels op bas.

FORTRESS
Fortress is een gloednieuw synth-pop trio uit Antwerpen en Eindhoven. Ze
brengen alternatieve dance met live drums, synths en de unieke dromerige
stem van Hanne Torfs (ook bekend als toetseniste van School is Cool). Met hun
diepe bassen en opzwepende drums is Fortress ook live verleidelijk dansbaar.
Fortress

3
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VORMING

WORKSHOP - SPAANS VOOR OP REIS


dinsdag 5, 12, 19, 26 maart en 2 april van 19.45 tot 22 uur



vvk €45, kansentarief €10

Martha Rozo, zelf Colombiaanse, geeft al tientallen jaren met succes Spaanse les. Na de
cursus zal je merken dat niet alle Spaanse woorden eindigen met ‘os’. Verwacht je aan een
leuke, interactieve cursus. Un, dos, très schrijf je in voor de Spaanse les!

DOCUFILM - BEFORE THE FLOOD


dinsdag 23 april van 10 tot 12.30 uur



vvk €6, kansentarief €2

In opdracht van National Geographic werkten Oscar-winnaars Leonardo DiCaprio en Fisher
Stevens ruim drie jaar aan dit indrukwekkende document, dat een onthutsend beeld
schetst van de gevolgen van klimaatverandering. Nadien is er een mogelijkheid om samen
met moderator Katrin Van Den Troost hierover in groep verder te palaveren.

WORKSHOP - OUDE KOOKTECHNIEKEN - LES ODETTES


dinsdag 30 april van 18 tot 21 uur



vvk €30, kansentarief €15

In deze workshop leer je tips and tricks voor het bouwen en beheren van je houtvuurkeuken.
We bakken geen vlees en werken niet enkel met een grill. We bouwen wel een oven van
steen, pakken eten in in bladeren, hooi en klei, gebruiken een dutch oven en een grote
vuurplaat om een heerlijk maaltijd te bereiden die we daarna samen opeten aan het vuur.

WORKSHOP - HOE VERZORG IK MIJN KAMERPLANTEN


dinsdag 2 april van 20 tot 22 uur



vvk €10, kansentarief €2

In deze workshop leert Kirsten van Plantenkoorts je alles wat je moet weten om je planten
optimaal te laten groeien en bloeien. Je komt te weten hoe je kamerplanten kan stekken,
verpotten en verzorgen. Wij voorzien zelf enkele planten om mee aan de slag te gaan.

WORKSHOP - BIERDEGUSTATIE MET ELISE


dinsdag 7, 14 en 21 mei van 20 tot 22 uur



vvk €30, kansentarief €6

Van bier proeven en beoordelen tot het ontcijferen van biermythes. We vliegen door 6000
jaar biergeschiedenis, halen verdwenen Antwerpse brouwerijen van onder het stof en
ontdekken wat er vandaag allemaal in Antwerpen beweegt op brouwgebied.
4
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CULTUUR

COMEDY - STEVEN MAHIEU & THE YOUNG ONES


donderdag 21 maart om 20.15 uur



kassa €12, vvk €8, kansentarief €2

Na twee jaar ‘Zonder Filter’ vindt Steven het tijd voor een frisse start: op pad gaan zonder
vast materiaal, in het gezelschap van vers comedytalent. Steven is de host en de hoofdact
van de avond. Eerst spelen er twee “young ones” (45 min.) en na de pauze neemt Steven
over (45 min.). Wat hij brengt ligt niet vast. Hij doet gewoon zijn zin.

THEATER/DOCUFILM - ZIELZOEKERS - TONEELHUIS


donderdag 28 maart om 20.15 uur



kassa €12, vvk €8, kansentarief €2

Theatermaker Mokhallad Rasem maakt in Zielzoekers een portret van mensen in een
asielcentrum. Een beklijvend ﬁlmdocument, waarin Rasem de gespletenheid blootlegt
waarmee asielzoekers worstelen. Hoewel ze fysiek in België leven, zijn hun gedachten
in hun land van herkomst en bij familie. Zielzoekers toont hun verhaal en verdriet, maar
evenzeer hun veerkracht en hoop.

© Diego Franssens

CONCERT - ESMÉ BOS EN BART VOET - LIED


donderdag 11 april om 20.15 uur



kassa €12, vvk €10, kansentarief €2

Niets evenaart het plezier om de stem van Esmé Bos te horen, behalve dan haar de liedjes ook
zelf te zíén zingen. Een poëtische liedjestrip met nieuwe zelfgeschreven Nederlandstalige
songs. Liedjes over vallen, de zee, de liefde en altijd meer. Helder, hoopvol en troostend.

KLEINE VOETJES IN HET PARK
op zondag 14 april van 14 tot 16 uur
Gezinnen van vzw Recht Op zijn te gast in het Middelheimmuseum voor een
gezinsrondleiding op maat rond kunst en natuur. Leeftijdscathegorie tussen en 1
jaar. Wil je graag aansluiten, neem dan contact op met Laura Pyl - Cultuurwerker
vzw Recht-Op, tel. 03 825 35 02
Ben jij ook cultuurwerker en wil jij ook graag een rondleiding op maat
aanvragen voor jouw groep, Laat ons dan iets weten: dienst publiekwerking
Middelheimmuseum greet.stappaerts@stad.antwerpen.be

5
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BUURTBAR
vrijdag 15 maart en 19 april
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.

HOBBY
woensdag 17 april
om 19 uur | gratis
Buurtsecretariaat Kiel, Tirstraat 35, 2020 Antwerpen

RUILNAMIDDAG KONINKLIJKE KIELSE POSTZEGELKRING
Iedereen is welkom op de 5 cent ruilnamiddag. Eigen ruilmateriaal meebrengen wordt
sterk aangeraden. Er staan tafeltjes ter beschikking. Meer info? luc.impens@skynet.be

GEZOCHT SENIORENRAADSLEDEN
De seniorenraad zorgt ervoor dat de stem van de Antwerpse senior tot bij de overheid komt, adviseert het districtsbestuur en verdedigt zo
de belangen van senioren. Op dit moment zoeken we naar meer seniorenraadsleden die in de wijk Kiel wonen.
Interesse? 03 338 35 25 of senioren.antwerpen@antwerpen.be

BUURT
Creatief atelier
elke dinsdag | 13 tot 15 uur | NOVA | €1 per les of €5 voor een tienbeurtenkaart

Samen werken, andere mensen ontmoeten en creatief bezig zijn; dat zijn de ingrediënten van het atelier.

Creatieve handwerkclub
elke donderdag | 14 tot 16 uur | NOVA | gratis

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.

Taal-oor
maandag in De Stek van 19 tot 20.30 uur | donderdag in NOVA van 10 tot 11.30 uur | gratis

Wekelijkse gesprekstafels in het Nederlands met een centraal thema. De Stek: Sint-Bernardsesteenweg 197, 2020 Antwerpen. Meer info? 0473
854 115 – Gina

Webpunt
elke woensdag van 9.30 tot 16.30 uur | NOVA | gratis

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.

Samentuinen op het Kiel
elke woensdag van 9.30 tot 13 uur | Nova | gratis

Werk je graag in de tuin? Ben je graag bezig met de natuur? Dan zijn de Samentuinen op het Kiel zeker iets voor jou! Groene vingers zijn helemaal
geen vereiste. Meer info? 0472 12 52 29 – Diether

6
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Activiteiten in de Bib
bibliotheek Kielpark, Wittestraat 10, 2020 Antwerpen

VOORLEESSESSIE
woensdag 13 maart om 13.30 uur | gratis
Bib Kielpark, Wittestraat 10, 2020 Antwerpen

LEESLEKKER voorlezen in de bib
Ben je tussen 4 en 8 jaar oud? Kom dan zeker eens luisteren naar de
mooiste, grappigste en spannendste verhalen in de bib. Elke tweede
woensdag van de maand wordt er voorgelezen in de bib en je hoeft
je niet op voorhand in te schrijven. Alle kinderen zijn welkom!

Jeugdboekenmaand
Heel de maand maart in de bib

WORKSHOP
woensdag 6 maart van 14 tot 16 uur
gratis, inschrijven verplicht

VRIENDSCHAPSBANDJES MAKEN – IETSTOF OP WIELEN
Naaiatelier Ietstof vzw parkeert voor de bib en maakt samen met
jou leuke vriendschapsbandjes. Maak een originele armband voor je
onmisbare bestie. Voor kinderen van 8 tot 14 jaar.

In maart vieren we de vriendschap!
Er zijn goede vrienden, beste vrienden, verloren en vergeten
vrienden, vrienden van op school, vrienden van de voetbalclub,
vrienden die familie zijn, oude vrienden, nieuwe vrienden, voorlopig
onbekende vrienden, onzichtbare vrienden, boekenvrienden,
dierenvrienden, Facebookvrienden, verre vrienden, vrienden voor
heel even en vrienden voor altijd.
In de bib kan je terecht voor leuke boekentips en inspiratie
rond het thema.

Sport en Beweeg Mee: sport voor volwassenen



SPORT

Werken aan uw conditie, gezond blijven of gewoon
samen genieten van uw favoriete sport? Vanaf dinsdag 3 april
kan je je inschrijven voor het zomeraanbod 2019
via www.sportstad.be/sportenbeweegmee/aanbod

SPORT IN NOVA
KLEUTERSPORT
elke donderdag van 16 tot 17 uur

DANS
elke woensdag van 13.30 uur tot 14.30 uur

OMNISPORT
elke woensdag om 16 uur

BODYMIX
elke woensdag om 10.30 uur

TAEKWONDO VOOR MEISJES
elke woensdag van 18 tot 19.15 uur
en elke zondag 10.30 tot 12.30 uur

MMA, CATCH - ARABE LIBRE
elke vrijdag van 18 tot 19 uur en elke zondag van 16 tot 17 uur

meer info : Nathalie.smet@antwerpen.be of 259 04 20
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TIP
Binnenkort in Nova
Lulletje – B.O.X. & MartHa!tentatief
dinsdag 7 mei om 20.15 uur
kassa €14, vvk €12, kansentarief €2
Nova

Vorig jaar liep Johan Petit zoals zovelen tegen de muur.
Hij kroop zijn bed in, likte zijn wonden en krabbelde terug
recht. Met “Lulletje” probeert hij te achterhalen hoe het
zover kwam. We leven in een onzekere en tegelijk ook
opwindende tijd. De wereld ligt aan onze voeten. Alles
is mogelijk. Willen is kunnen. Maar wat doen we met
de prutsers en de sukkelaars? Klinkt ernstig allemaal,
maar wie Johan kent, weet dat er gelachen mag worden.
Lulletje is een coproductie van MartHa!tentatief en B.O.X,
een collectief dat hedendaagse muziek vermengt met de
klankrijkdom van de barok. Pieter Theuns zorgt samen met
Jutta Troch en Tom Pintens voor de troostende muziek.

PRAKTISCH
Cultureel ontmoetingscentrum Nova
Schijfstraat 105 – 2020 Antwerpen
 cultureel ontmoetingscentrum nova
 novakiel
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.
Nova, Schijfstraat 105, 2020 Antwerpen
www.nova-kiel.be | tel. 03 259 04 20
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