
NIEUWJAARSRECEPTIE

Vrijdag de 13de, 
dan is het jouw (on)geluksdag!

Op vrijdag 13 januari opent Nova de deuren voor onze jaarlijkse 
nieuwjaarsreceptie. Op deze dag hebben de pechvogels geluk 

want we vieren jouw dikke pech. 

VRIJDAG 13 JANUARI 
19 - 20.30 UUR: RECEPTIE

20.30 UUR: SPEECH EN DANSFEEST 

Schrijf je in via mail naar nova@antwerpen.be 

De Bastaard
Het Zuidelijk Toneel

Rashif El Kaoui reconstrueert samen met Ahmet Polat en Michelle 
Samba de route van zijn vader. Die reisde vanuit Marokko naar 
België en stierf in Zuid-Frankrijk. De Bastaard is meer dan alleen een 
reisverslag. Het is een manier om zichzelf beter te begrijpen. 

Donderdag 2 februari | 20.15 uur
Kassa € 14, vvk € 10, kansentarief € 2

We denken de wereld
Muziektheater De Koloni & I SOLISTI

Dichteres Amina Belôrf en theatermaker Mieke 
Laureys kennen elkaar nauwelijks. Ze gaan een 
verbond aan en schrijven elkaar brieven. We 
denken de wereld is een muziektheatervoor-
stelling waarin hun briefwisseling uitgroeit tot 
een theatrale handleiding voor het leven. 

Donderdag 16 maart | 19 uur 
Kassa € 14, vvk € 10, kansentarief € 2

Ne Pinot Gris dat smaakt altijd
Johan Petit

In 2012 ontdekte Johan Petit de app Notities  
op zijn GSM. Sindsdien verzamelt hij grappige  
en wonderlijke zinnen. Ne Pinot Gris dat  
smaakt altijd is een taalverzameling bestaande  
uit korte observaties, mislukte uitspraken van  
zichzelf en anderen en gedichten. 

Dinsdag 25 april | 20.15 uur
Kassa € 14, vvk € 10, kansentarief € 2

Cultuurcafé
Een verrassende avond met muziek, spoken 
word en comedy, en dat allemaal in een gezel-
lige setting. Nigel Williams is onze gastheer 
en verzamelt jong talent en ervaren rotten 
(o.a. Warre Borgmans en Johan Petit) op het 
podium. Check onze website voor het volledige 
programma. 

Donderdag 16 februari, 30 maart en 20 april
20.15 uur | Kassa €6, kansentarief €2 
Wil je zelf graag eens op ons podium staan?  
Geef ons een seintje via nova@antwerpen.be

PODIUM EXPO
Macro Nature
Carol Bamps in dialoog  
met bevriende kunstenaars

In de tentoonstelling Macro Nature  
nemen we een kijkje in de wondere  
wijde wereld van de natuur.  
Fotograaf, grafisch kunstenaar,  
muzikant en bovenal nature-lover  
Carol Bamps gaat tijdens deze expo  
in dialoog met 3 bevriende kunstenaars.  

Vernissage 20 januari
Expo van 20 januari tot 10 februari

Academie Hoboken
The evening of the day 
/ 18:00 - 24:00

Studenten van de Academie Hoboken  
vragen zich af wat we tussen 18 en  
24 uur doen? Wat zijn de bezigheden 
 in dit laatste tijdssegment van de dag?  
Zelftijd of eerder een ongemak dat  
de brug maakt naar de nacht? Ontdek  
het tijdens de fototentoonstelling  
gemaakt door de afdeling fotografie  
van de Academie van Hoboken.  

Vernissage 4 maart om 17 uur
Expo van 4 tot 13 maart

Lost in translation

Afgestudeerde studenten vanuit  
verschillende disciplines van  
de Academie van Hoboken maken  
een tentoonstelling over de complexiteit  
van onze hedendaagse samenleving.  
De titel is ontleend aan het boek van  
Eva Hoffman en de gelijknamige film  
van Sofia Coppola uit 2003. 

Vernissage vrijdag 17 maart om 17 uur
Expo van 17 maart tot 14 april 

JANUARI  |  FEBRUARI  |  MAART
2023

www.nova-kiel.be

WORDT VERWACHT … 
• De magie van het duet met Riet & Roy op zondag 30 april
• Het werk van nieuwe artiesten tijdens #WIPCOOP op zondag 14 mei
• Gewapende humor en speelse erotiek tijdensde voorstelling Riten op donderdag 25 mei
• De nieuwe voorstelling Soenami van Soe Nsuki op donderdag 8 juni

OOK NOG IN NOVA
•  Samenlezen: 2-wekelijks op dinsdag van 10 tot 11.30 uur – 10/1, 24/1, 7/2, 14/2, 7/3, 14/3
•  Creatief atelier: 2-wekelijks op dinsdag van 13 tot 15 uur - 10/1, 24/1, 7/2, 14/2, 7/3, 14/3
•  Handwerkclub: wekelijks op donderdag van 13 tot 16 uur
•  Creatief met je (klein)kind: maandelijks op woensdag van 13.30 tot 15.30 uur
•  Wandelclub: wekelijks op donderdag van 10 tot 12 uur
• Vrijetijdsloket: maandelijks op donderdag van 9.30 tot 12 uur 

DIGITAAL LOKET 
Vanaf nu kan je in Nova en Bibliotheek Kielpark een zelfbedieningsloket vinden. Is het papier  
op of ondervind je problemen met het ophalen van persoonlijke documenten? Dan is het 
zelfbedieningsloket de ideale manier om snel, gemakkelijk, veilig en gratis jouw persoonlijke 
documenten af te drukken. 
Breng zeker je elektronische identiteitskaart mee en je pincode, dan is het zo gepiept!  

PRAKTISCHE INFORMATIE
 cultureel ontmoetingscentrum Nova 

 Schijfstraat 105, 2020 Antwerpen

 nova@antwerpen.be

 03 259 04 20

 cultureelontmoetingscentrumnova

 Novakiel

• Di, woe en do open van 09.30 – 16.30
• Maandag en vrijdag gesloten
• Gesloten tijdens de kerstvakantie

 Bibliotheek Kielpark 
 Wittestraat 10, 2020 Antwerpen

 Bib Kielpark | Antwerp | Facebook

Openingsuren bibliotheek
• Maandag 14 – 18 uur
• Dinsdag 14 – 19 uur
• Woensdag 10 – 18 uur
• Vrijdag gesloten
• Zaterdag 10 – 13 uur
• Zondag geslotenV.
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ZANGKOOR IN NOVA 
Zingen is van alle tijden en vooral in alle talen. Het is  
dus dringend tijd dat we een koor oprichten! Samen  
met Academie Hoboken kan je eens komen meedoen. 

Proeflessen zijn volledig gratis op:

• dinsdag 7 februari
• dinsdag 7 maart
• dinsdag 28 maart 

telkens van 19.30 tot 21 uur

Dé ontmoetingsplek in  
je buurt waar je rustig  

de krant kan lezen,  
gezellig kan koffiekletsen,  

werken, lunchen, ...

De foyer is open op
Dinsdag  -  Woensdag  -  Donderdag

Van 9.30 tot 16.00 uur

LUNCHMENU
Lunch is verkrijgbaar van 11.30 tot 14 uur.
Warme maaltijd elke 3de donderdag van de maand.

Januari
• Gewonnen brood met gebakken appeltjes,  
 kaneel en blauwe bessen
• Wrap gevuld met gegrilde groenten
• Do 19/1: Linzenstoofpotje met  
 een Oosterse toets 

Februari
• Gevulde zoete aardappel
• Croque Nova
• Do 16/2: Stoofpotje van vergeten groenten  
 met fetakaas

Maart
• Quiche met groenten
• Samosa
• Do 16/3: Verse preitaartjes  
 met yoghurtsaus 

WIL JE DEEL UITMAKEN VAN ONZE FANTASTISCHE VRIJWILLIGERS-
PLOEG EN IETS DOEN VOOR JE BUURT? 

Onze foyer is het kloppend hart van Nova en we zoeken nog  
mensen die mee willen helpen achter de toog en in de keuken. 
Heb je een paar vrije uren? En wil je die besteden in de gezelligste 
plek van het Kiel? Dan zoeken we jou! 

Stuur een mail naar nova@antwerpen.be of kom langs  
het onthaal. 

Prijslijst

• Verse soep + brood  € 2
• Lunchoptie  € 2,50
• 1 pannenkoek  € 1

BIBLIOTHEEK KIELPARK
Leeslekker
Voorlezen is veel meer dan hardop lezen. Voorlezen is samen  
een nieuwe wereld vol wonderen binnenstappen  
en genieten van prachtige verhalen.

Voorlezen voor kinderen van 4 tot 8 jaar.

• Woensdag van 14.30 tot 15.30 uur I 11/1, 8/2, 8/3 
• Zaterdag van 11 tot 12 uur I 28/1, 25/2, 25/3

Medialab
Ontdek de mediawijze workshops in Kielpark.  
Van 14 tot 15.30 uur voor iedereen van 8 tot 12 jaar.
Inschrijven kan in bibliotheek Kielpark en Nova.

• Woensdag 18 januari: virtual reality
• Woensdag 15 februari: podcast 
• Woensdag 15 maart: animatiefilm

Jeugdboekenmaand  
met als thema geluk
In maart is het weer Jeugdboekenmaand. En dit jaar staat alles 
in het teken van GELUK! Kom langs in bib Kielpark en vind je  
GELUK tussen onze fantastische boeken of tijdens de mooie  
voorleesverhalen. Doe mee aan de heerlijk happy activiteiten  
en kom zeker draaien aan ons groot RAD VAN GELUK! 
Je leest het al: het wordt een zeer gelukkige jeugdboekenmaand  
in de bibliotheek! 

NIEUWS UIT DE BUURT 
Lenteklaar in maart
Wil je samen met je buren genieten van een aangename straat door samen planten te verzorgen  
en de straat op te ruimen? Of wil je een gezellig (straat)feestje organiseren met de buren waar 
kinderen leuke workshops kunnen volgen? Dat kan met hulp van district Antwerpen. 

Doe een aanvraag ten laatste op 12 februari via beleefjebuurt.be of contacteer  
de buurtcoach op woensdagvoormiddag in Nova. 

• Voor vragen of meer informatie: buurtcoaches@antwerpen.be of 04 76 98 57 20 

SPORTAANBOD  
Kleutersport (3 tot 6 jaar)
Sport met focus op de motorische ontwikkeling van kleuters. 

• Woensdag van 13.30u tot 15.30 uur | Prijs: 6-beurtenkaart € 10, kansentarief € 2

Omnisport (8 tot 12 jaar)
Kennismaking met verschillende sporten

• Woensdag van 15 tot 16 uur | Prijs: 6-beurtenkaart € 10, kansentarief € 2

Heb je vragen over andere sportactiviteiten? Dan helpen onze collega’s Pinar en Axl  
graag verder. Samen met jou gaan ze op zoek naar het juiste aanbod. 
Een afspraak maken kan via het onthaal in Nova of je kan bellen naar 03 259 04 20. 

KINDEREN EN JONGEREN  
Creatieve namiddag met je (klein)kind
Met onze vrijwilliger Brigitte kan je samen met je kind of kleinkind creatief aan de slag gaan 
op woensdagnamiddag. Samen gezellig knutselen, schilderen of boetseren, wij zorgen voor 
materiaal en inspiratie! 

• Maandelijks op woensdag 25/1, 22/2, 29/3 | 13.30 tot 16 uur | Gratis

Studio T
Met Studio-T ga je aan de slag met laatstejaarsstudenten van de Lerarenopleiding Secundair 
Onderwijs die jou alles leren rond techniek, wetenschappen en wiskunde.

• Voor alle leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar
• Woensdag van 13.30 – 16 uur / 1/2, 8/2, 15/2, 1/
• Gratis


