
Cultuurcafé met Nigel Williams  
en Johan Petit  
Een verrassende avond met muziek, spoken word en 
comedy in een gezellige setting, dat is het cultuurcafé 
van Nova. Nigel Williams is gastheer en zet jong talent 
en ervaren rotten op het podium. 

• donderdag 20 april | 20.15 uur

Symfonisch orkest d’Academie  
olv Pieter Matthynssens
Gitaar: Nico Couck  
Voor de tweede keer ontvangen we een symfonisch orkest 
in de Blikfabriek.  Concerto de Aranjuez voor gitaar en 
orkest, door d’academie en Nico Couck. Check de QR-code 
voor een impressie. 

• zaterdag 20 mei | 16 en 20 uur
• op locatie: De Blikfabriek

Lien Thys, Tim Bogaerts 
Riten   
Een jong acteurscollectief wordt in staat van beschuldiging 
gesteld. Hun voorstelling wordt als ongepast beschouwd, 
met hun lange ledematen zetten ze het op een lopen.  

• donderdag 1 juni | 20.15 uur

Soe Nsuki 
Soenami   
Eindelijk mogen we Soe ontvangen in Nova. Door corona 
en zwangerschap werd deze voorstelling ontelbare keren 
verzet, maar ze staat er nu! Zorg dat je erbij bent, ze is de 
leading lady van de Antwerpse comedy-scene.  

• donderdag 8 juni | 20.15 uur

Froefroe  
OEFO    
OEFO is een gratis familievoorstelling in het Kielpark.  
Synthetische sciencefiction pulp voor alle huidige  
en toekomstige bewoners van het universum. 

• Het is gratis maar je moet wel reserveren. Reserveer  
 je tickets online of aan het onthaal van nova.

• woensdag 28 juni | 14 en 16 uur
• op locatie: Kielpark

Johan Petit
Ne Pinot Gris dat smaakt altijd  
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 conversaties, mislukte uitspraken en gedichten.  

• dinsdag 25 april | 20.15 uur  | Try-out

Riet en Roy 
De magie van een duet   
Riet & Roy zingen de mooiste duetten. Nederlandstalige, 
bekend en in een ander jasje, maar evengoed vertalingen van 
Engelstalige en Franse klassiekers. 

• zondag 30 april | 15 uur

VOORSTELLINGEN
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Man Overboord i.s.m. Het Gevolg
Wie niet schuilt is gezien - 14+
Felix heeft moeite met oogcontact, Sheherazade mist iets, 
Jakob voelt zich bekeken…  Wie ben je wanneer niemand kijkt? 
Hoeveel laat je zien en hoeveel hou je voor jezelf?

• donderdag 4 mei | 19 uur

V.U.: Lieve Petit, Schijfstraat 105, 2020 Antwerpen.

TUINFEEST SAAMO   
Een feestelijke dag voor jong en oud in de grootste buurttuin van het Kiel. Geniet van lekker 
eten en drinken van over de hele wereld, workshops, optredens, sport en spel.

• zaterdag 3 juni | 13 tot 18 uur
• Turnersstraat 38, 2020 Antwerpen

BIJ DE BUREN     
Maak een fijne lentewandeling in de buurt van Co Nova, Gravenhof  
en de Blikfabriek en gluur onderweg binnen bij enkele gastvrije buren.  
Je wordt er in de living of tuin telkens verwend met een mini-optreden.  
Geniet van muziek, theater en poëzie.

• zondag 13 mei | er start telkens een wandeling om 15, 15.20 en 15.40 uur

NESTFEEST      
Straattheater, sportactiviteiten,  
rommelmarkt, muziek, eten en  
drinken, randanimatie, …

• zondag 11 juni 
• van 12 uur tot 17 uur

SINJOR CIRCO       
Sinjor Circo brengt internationaal  
straattheater naar Antwerpen op  
4 zondagen. Spectaculaire acrobatie,  
hilarische slapstick en poëtische voorstellingen  
voor jong en oud. Zondag 18 juni in het Harmoniepark.  
De andere locaties vind je op www.sinjorcirco.be 

• zondag 18 juni in het Harmoniepark
• van 12 tot 18 uur

Zomerfeest bib Kielpark        
Kom bij een hapje, een drankje en een streepje muziek je boeken  
voor de zomer uitlenen.

• woensdag 28 juni  | van 18 tot 21 uur

 Co Nova  |  Schijfstraat 105, 2020 Antwerpen

 nova@antwerpen.be | 03 259 04 20

 Dinsdag, woensdag en donderdag open van 9.30 – 16.30 uur

 Volg ons op

 cultureelontmoetingscentrumnova

 Novakiel

 www.nova-kiel.be

 Bibliotheek Kielpark 
 Wittestraat 10, 2020 Antwerpen

 Volg ons op

 Bib Kielpark

BON
voor gratis pannenkoek  

of verse soep

1 bon per persoon

Johan Petit
Nigel Williams
Soe Nsuki
Riet & Roy

April | Mei | Juni

www.nova-kiel.be

LENTE OP ‘T KIEL
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Matthijs Rubberecht 
Orden en schud  
Matthijs Rubberecht volgt les op de toneelacademie van 
Maastricht en toont zijn afstudeerproject. In deze voorstel-
ling ontvouwt een monotoon bestaan zich trager dan de tijd 
maar sneller dan je met je ogen kan knipperen. 

• donderdag 18 mei, vrijdag 19 mei, zondag 21 mei | 20 uur



MENU/ PRIJSLIJST

•  Verse soep + brood  | € 2
•  Croque Nova  | € 2,50 
•  Gezonde snack  | € 2,50
•  Pannenkoek  | € 1

DONDERDAG 20 APRIL
• Stoofvlees | € 5 

DONDERDAG 25 MEI
• Veggie burger | € 5 

DONDERDAG 22 JUNI
• Nova’s buffet | € 5

Samenlezen 
In kleine groep luisteren we naar verhalen, fragmenten  
en gedichten. Daarna wisselen we ervaringen en gedachten uit.

• 2-wekelijks op dinsdag van 10 tot 11.30 uur  
(4, 18 april, 2, 16 en 30 mei, 13 en 27 juni)

• gratis
Thaise avond  
De werken van fotograaf Tavepong Pratoomwong en zijn  
bevriende fotografen worden geprojecteerd op de muren  
van onze exporuimte. Een typische Thaise avond 
met muziek en hapjes.

• vrijdag 21 april
• 18 uur

Academie Hoboken/ Nova  
Onze jongste artiesten tonen wat ze een heel jaar gedaan hebben. Het atelier is een samenwerking tussen 
Academie Hoboken beeld en Nova en wordt begeleid door Lynn Bruggeman en vrijwilliger Christiane.

• vernissage | woensdag 7 juni | 16 uur 
• de expo is te bekijken van 7 juni tot 23 juni

Handwerk 
Heb je al jaren een onafgewerkt brei- of naaiwerkje in de kast liggen? Of wil 
je al lang een eigen sjaal breien? Kom erbij en leer van elkaar. 

• wekelijks op donderdag van 13 tot 16 uur
• gratis

Vrijetijdsloket 
In het vrijetijdsloket kan je kiezen uit een aanbod van betaalbare sport- en 
cultuuractiviteiten.

• maandelijks op donderdag van 9.30 tot 12 uur  
(6 april, 4 mei en 1 juni) 

Kleutersport  
• 3-6 jaar
• elke woensdag (niet tijdens schoolvakanties) | 13.30 - 14.30 uur
• 6-beurtenkaart €10, kansentarief €2

Urban Dance lessen i.s.m. Battle Droids Crew  
• 8-12 jaar
• elke woensdag (niet tijdens schoolvakanties) | 15 - 16 uur
• 6-beurtenkaart €10, kansentarief €2

Body Mix  
• voor dames vanaf 18 jaar
• elke woensdag | 10.30 - 11.30 uur
• € 6 per les, € 45 voor 10 lessen
• meer info: fatima.talhaoui@hotmail.com

Club CAL - Mixed Martial Arts   
• vanaf 12 jaar 
• elke woensdag | 17 - 18 uur en vrijdag | 18 - 19 uur

Taekwando Ladies Only   
• dames vanaf 12 jaar 
• elke woensdag | 18 - 19.15 uur en zondag | 10.30 - 12.30 uur
• meer info: hacertac@hotmail.com

VTGA - MMA gevechtsport  
• vanaf 12 jaar 
• elke dinsdag, donderdag en zondag | 16 - 18 uur
• meer info: skmasia@gmail.com

Buitenspeeldag  
In heel Vlaanderen wordt er op 19 april buiten gespeeld en dus ook op het 
Kiel! Kom naar het Kielpark voor allerlei leuke activiteiten: voetbal, spring-
kastelen, volksspelen, verhalen in de bibmobiel, schminken, knutselen,…

• woensdag 19 april
• 14u tot 17u
• op locatie: Kielpark
• gratis

Kunstfabriek   
Schijf je kind(eren) nu al in voor een vakantiekamp in Nova in samenwer-
king met Das Kunst. Ze timmeren voertuigen in hout, creëren kunstwerkjes 
met klei en gips en zelfs met oude fietsbanden kunnen ze vanalles doen.

• maandag 21 t.e.m. vrijdag 25 augustus
• maandag 28 t.e.m. donderdag 31 augustus
• kassa €140/week, kansentarief €28/week (op vertoon van A-kaart)
• inschrijven per dag is ook mogelijk  

inschrijven via daskunst.be/deelnemen

Creatief atelier  
In het atelier ga je met allerlei technieken en materialen aan de slag. 
Je hebt geen ervaring nodig. 

• 2-wekelijks op dinsdag van 13 tot 15 uur   
(4, 18 april, 2, 16 en 30 mei, 13 juni)

• gratis

Wandelen 
Elke week kan je in groep op stap gaan in de Antwerpse zuidrand. 

• wekelijks op donderdag van 10 tot 12 uur
• gratis

Creatieve namiddag met je (klein)kind  
1 keer per maand kan je creatief aan de slag met je (klein)kinderen  
onder begeleiding van onze vrijwilligster Brigitte. 

• woensdag 12 april en 17 mei
• 14.30 tot 15.30 uur
• gratis

Rommelmarkt   
Verrijk jezelf met leuke hebbedingetjes. Verkoop je graag zelf dingen?  
Reserveer dan je plaats op de rommelmarkt tijdens het Nestfeest.  
5 euro voor een plaats (tafel = 3 meter). Inschrijven kan enkel aan  
het onthaal van Nova.

• 11 juni
• 12 tot 17 uur

Medialab – Hoogvliegers
zelf achter het stuur van een drone  
Altijd al eens met een drone willen vliegen? Na een korte  
instructie krijg je per twee een eigen drone en ga je zelf  
aan de slag.

• 8 tot 12 jaar
• woensdag 19 april
• van 14 tot 16.30 uur
• inschrijven in de bibliotheek  

of Nova 

Leeslekker
voorlezen vanaf 4 jaar   
• zaterdag 22 april – 11 tot 12 uur – Superhelden 

groot of klein, iedereen kan een superheld zijn!

• woensdag 10 mei – 14.30 tot 15.30 uur – Kleuren 
rood – blauw – geel  of roos vandaag zitten alle kleuren  
samen in onze verhalendoos.

• zaterdag 27 mei – 11 tot 12 uur – Bijen  
zoem hier, zoem daar, in de maand mei maken  
de bijen honing klaar. 

Medialab - Catch the catfish   
Het is aan jullie om een catfish te ontmaskeren aan  
de hand van verschillende opdrachten. Per geslaagde  
opdracht krijgen jullie een tip. 

• 8 tot 12 jaar 
• woensdag 17 mei | van 14 tot 16.30 uur
• inschrijven in de bibliotheek of Nova 

Boekstartdag   
Tijdens Boekstartdag staat de bibliotheek in het teken 
van jonge gezinnen met kinderen van 0 tot 2,5 jaar. 
Neem een kijkje bij de Boekstart-themastand, maak je 
baby of peuter gratis lid van de bib en maak een leuke 
foto samen.

• zaterdag 20 mei | 10 tot 13 uur

Studeren in de bib   
Juni is studiemaand in bibliotheek Kielpark. We brei-
den onze openingsuren uit voor studenten én creëren 
extra studieplekken.

EXPO

SPORT IN NOVA

BIB KIELPARK

PROJECT 
DIGIBURGER

Dé plek in je buurt waar je rustig en gezellig 
kan lunchen, koffiekletsen, werken.
Het terras van Nova is ook terug geopend.

De foyer is open op dinsdag, woensdag  
en donderdag van 9.30 tot 16 uur.
Elke derde donderdag van de maand 
serveren we een warme maaltijd.

HEB JE EEN 
DIGITALE VRAAG?

INTERESSE? 

PROJECT
DIGIBURGER

Vraag rond Itsme, e-mail,
whatsapp,...?

 

De vrijwilligers van Digiburger 
helpen je.

VAN 10U30 TOT 13U30
ELKE DONDERDAG

FOYER VAN NOVA
ZONDER AFSPRAAK
GRATIS
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