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EXPO/  
VERNISSAGE
Academie expo Hoboken/Nova
opening: 5 juni om 16 uur
loopt tot vrijdag 21 juni
gratis - Nova

Het is weer zover! Onze kleine artiesten 
van de Academie Hoboken/Nova tonen 
wat ze
een heel jaar gedaan hebben. Tekenen, 
schilderen, boetseren, … . Kom mee 
genieten met een hapje en een drankje 
van de speelse en frisse werkjes van ons 
jong talent.

Het atelier is een samenwerking tussen 
Academie Hoboken beeld en Nova en 
wordt begeleid door Lynn Bruggeman en 
vrijwilliger Christiane.

NESTFEEST
SINJOR CIRCO

ZONDAG 16 JUNI 
VAN 13 TOT 18 UUR

GRASVELD OVER NOVA
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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.

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

Leesvoer

Kranten en tijdschriften

Werken

Hotspot

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. Benieuwd 

welke activiteiten er deze maand gepland staan? Kom dan 

naar het vrijetijdsloket.

 dinsdag 7 mei en 4 juni van 12.30 tot 15.30 uur

 vrijdag  17 mei en 21 juni 19.30 tot 20.30 uur

 gratis

EXPO/VERNISSAGE 

 dinsdag 7 mei

om 13 uur

 gratis

 de expo loopt van van 7 tot 28 mei 

 Nova

‘A THIN LINE’ - WERKEN VAN HET CREATIEF ATELIER NOVA   
I.S.M. MINISTERIE VAN FANTASIEBEVORDERING VZW 
Het Creatief Atelier is een werkplaats in Nova waar iedereen welkom is, ongeacht geslacht, 

leeftijd of afk omst. Door het bestuderen van een kunstenaar, materiaal of kunststroming 

komen wekelijks werken tot stand. De deelnemers werken individueel en soms samen aan 

een opdracht. 

GAMING

 woensdag 29 mei 

 om 14 uur

 €4 kassa, €2 kansentarief

 Youth zone Den Tir

 Sint-Bernardsesteenweg 312 - 320

 2020 Antwerpen

GAMEBAR
Kom gezellig samen met je vrienden je gameskills uittesten in The GameBar te Youth 

zone Den Tir. Er staan 10 Playstations met een gevarieerd aanbod van games zoals, Gran 

Turismo, Tekken 7, Fifa 19, Fortnite, en veel meer. Plaatsen zijn beperkt dus schrijf je snel 

in aan de balie van Co Nova.

OPROEP

OPROEP - KIELSE KUNST
Exposeer in Nova! Ben jij een onontdekte kunstenaar en wil je graag eens iets laten zien? 

Nova stelt enkele muren ter beschikking om lokale artiesten te laten tentoonstellen. We 

hebben wel enkel plaats voor 2D-werken en de plaatsen zijn beperkt.  Mail naar margot.

vandenbergh@antwerpen.be of kom langs aan het onthaal en stel je kandidaat. Meer info 

en reglement verkrijgbaar aan het onthaal.
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CC

CLUB NOVA

JAOUAD

Los speedy bobs © Frederik Beyens

Roos Blufpand © Ebo Fraterman

WOENSDAG 15 MEI
deuren vanaf 19.30 uur

€14 kassa, €10 vvk, €2 kansentarief

19.30 uur: DJ Carlo Andriani

20.30 uur: Roos Blufpand (Nederland) en 

21.15 uur: Los speedy bobs

Roos Blufpand
Haar nieuwe album heet  ‘Kleed me uit’. Haar Indringende teksten zijn rauw 

en eerlijk en worden gezongen over synths en diepe bassen. Ze maakte een 

album waarin haar prachtige sprankelende stem omlijst wordt met duistere 

elektronische soundscapes.

Los speedy bobs 
Gregory Frateur, Tom pintens en Roy Aernouts komen om de zo veel tijd 

samen om zoetgevoiced het leven te bezingen aan de hand van vergeten 

en minder vergeten parels uit het Nederlandstalige repertoire. Van Willeke 

Alberti via Willy derby langs Will tura tot Will ferdy. Kortom: voor elk wat 

Wills.

WOENSDAG 12 JUNI
deuren vanaf 19.30 uur

€14 kassa, €10 vvk, €2 kansentarief

19.30 uur: DJ Carlo Andriani

20.30 uur: J.A.O.U.D

JAOUAD
Jaouad Alloul is een Kielse rat met roots uit Marokko. Theatermaker maar 

ook muzikant. Momenteel werkt hij aan zijn eerste album “#MESSIAS”, 

samen met multi-instrumentalist, producer en componist Aiko Devriendt 

(Boogie Belgique). Hun stijl is een combinatie van spontane en associatieve 

impulsen, wat zich vertaalt in muziek die omschreven kan worden als Soul, 

Pop, R&amp;B en Gospel. Samen zochten ze naar de juiste combinatie van 

muzikanten om hen op het podium te vervoegen om er Jaouad’s verhaal in 

een frisse, oprechte en dansbare vibe te verklanken.

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 fi jnproever in 

jou en mij. DJ Carlo Andriani (Tune-up records) spekt de Closer Club Nova-prikkel 

met leuke plaatjes vóór en nà het concert.
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THEATER 

LULLETJE - UITVERKOCHT - B.O.X. & MARTHA!TENTATIEF

 dinsdag 7 mei om 20.15 uur

 kassa €14, vvk €12, kansentarief €2

‘BIJT.’ OVER SINGLE ZIJN, EN DATEN, EN ZOEKEN, EN DATEN...

 donderdag 9 mei om 20.15 uur

 €10 kassa, €8 vvk, €2 kansentarief

Deze voorstelling gaat over de pijn van het single zijn, en de hunkering naar ware liefde. 

Wanneer Single Vandervelden ‘afgewezen’ wordt door een relatiebureau, slaat de paniek 

toe: is zij gedoemd tot eeuwig single-schap? Zij twijfelt aan het oordeel van de ‘Experten’ 

en gaat zelf op onderzoek uit: op het internet en in de ‘echte’ wereld…   met een wervelwind 

aan dates en de bijbehorende emotionele rollercoaster tot gevolg…   dewelke uitmonden 

in het droombeeld van haar ware liefde! Muziek werd gecomponeerd door Koen Bollen en 

wordt uitgevoerd en live gespeeld.

ALTIJD ’TZELFDE - TRISTERO

 zaterdag 18 mei om 20.15 uur

 kassa €14, vvk €10, kansentarief €2

Elke vrijdagavond komt de familie Ménard samen in het café van de oudste zoon Henri. Deze 

keer wordt er ook een verjaardag gevierd. Al snel blijkt dat een aantal oude wonden nog niet 

helemaal genezen zijn. Het verjaardagsfeestje valt volledig in het water. ‘Altijd ‘tzelfde’ is een 

verrukkelijke komedie waarin familierelaties het zwaar te verduren krijgen; een herkenbare 

en confronterende tranche de vie. Het Franse successtuk ‘Un air de famille’ kaapte in 1995 de 

Molière weg voor beste komedie en werd verfi lmd door Cédric Klapisch.

MOPPEN AAN DE TOOG - SVEN DE RIDDER, BRIK VAN DYCK, 
FOKKE VAN DER MEULEN (EEN TONY BELL TRIBUTE!)

 donderdag 13 juni om 20.15 uur

 kassa €14, vvk €12, kansentarief €2

Sven De Ridder, Brik Van Dyck en Fokke van der Meulen brengen een hommage aan Tony 

Bell en de kunst van het moppentappen. Tony Bell overleed in 2006 op 93-jarige leeftijd. 

Zestig jaar lang stond hij op de planken als moppentapper, zanger en acteur. In menig 

platenkast staat wel een LP van Tony Bell en iedereen kent wel een mop van hem.

Dit drietal met Fokke als moderator en Sven en Brik als de vertellers, schetsen in deel 1 

het leven en werk van Tony Bell, doorspekt met sappige anekdotes, plezante fragmenten 

en goede grappen. Ook vertellen ze over de mop in het algemeen. Na de pauze worden er 

voluit moppen getapt. Alsof Tony zelf er weer bij is.

© Herman Sorgeloos
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NESTFEEST EN SINJOR CIRCO 
SLAAN DE HANDEN IN MEKAAR!
 zondag 16 juni van 13 tot 18 uur

 gratis

NESTFEEST
Het Nestfeest is de afsluiter van een prachtig cultuurjaar. Nova, Recht-op, Buurtsport en

Samenlevingsopbouw zorgen voor  muziekoptredens, circusvoorstellingen, lekker eten en drinken, 

voorlees en sportsessies en gewoon een fantastisch gezellige zootje (on)geregeld bij mekaar.

SINJOR CIRCO 
Sinjor Circo is een Antwerps circusfestival op verschillende locaties. Er zullen 2 voorstellingen te zien 

zijn. Madame Circo, de gastvrouw van het festival, stuurt Benni Formaggio, de Magier van Sicilië en Cie 

Satchok, 3 gekke acrobaten op een trapeze op ons af.

Ook dit jaar organiseren we een rommelmarkt  in de schijfstraat 
tijdens het Nestfeest. Wil je zelf ook spullen verkopen? Schrijf je dan snel 
in aan de Nova balie en reserveer een tafel van 2 meter. (kostprijs €5)

PROGRAMMA:
 
CIRCUS 

Benny Formaggio 
the Sicilian Magician (Italië)
Hilarisch grappige en  magische 

cabaretvoorstelling. Straattheater van 

het hoogste niveau. 

CIRCUS 

Cie Satchok 
Sisyphus
Energiek circustheater vol springen, 

hangen, vangen, manipulaties en 

uitdagingen.

Het trio performt aan de riemen, 

Banquine, hand op hand en andere high 

level partneracrobatiek.

MUZIEK 

Croque Manouche
Gitaristen Ben van Bortel en Daniel van 

Espen brengen met collega muzikanten 

eigen composities en arrangementen 

over nummers van oa Django Reinhardt 

en Duke Ellington. Muziek binnen het 

gipsy jazz genre.

DOORLOPEND:

Rommelmarkt, voorleessesies voor 

kinderen, expo’s, workshop ‘fiets je eigen 

schilderij’, sportanimatie, samentuinen,.
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BUURTBAR

 vrijdag 17 mei en 21 juni

 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.

MUZIEKTHEATER

 vrijdag 24 mei om 20 uur

 zaterdag 25 mei om 17 uur  en 20 uur

 kassa €8, voorverkoop €5

LOADS – ENGELSTALIGE VOORSTELLING
Who are we? And what do we want to show ourselves to be? For the student actors in 

“Loads”, who are building up to a crucial performance, this is the big question. Put it 

in another way: are they only their true ‘selves’ when on stage? Een productie van de 

studenten van het Koningklijk Conservatorium Antwerpen.

MUZIEK

 zaterdag 22 juni om 9u, 11u, 13u30, 15u30, 17u30 

 zondag 23 juni om 10u, 12u, 14u30, 16u30

 kassa €10, vvk  €8/€5, kansentarief €2 

‘CHILDREN ARE COMPOSERS’  – EINDCONCERT HOUSE OF MUSIC

Dit weekend zal de Nova stralen met alle leerling-musici van House of Music.  Een 

inspirerend weekend vol muziekperformances op alle denkbare instrumenten. Kinderen 

vanaf 4 jaar brengen met trots hun eigen composities, improvisaties en fantasietjes op 

het podium. Het zal bruisen van creativiteit en je hoort muziek van barok tot romantiek. 

Laat de magische wereld van de muziek voor je opengaan en kom mee genieten van deze 

prachtige muziekcreaties!
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WORKSHOP

 dinsdag 14 mei van 20 tot 22 uur

 kassa €30, kansentarief €6

BIERDEGUSTATIE MET ELISE
Elise, Kielenaar, deskundig bierbrouwster loodst 

ons op een handige manier door een aantal 

bierthermen waarvan we het bestaan nog niet 

wisten.

LES 1: Een bolleke voor deze Blonde Stoot

Vandaag leren we hoe je bier proeft en kan 

beoordelen. Wat zie je? Ruik je? Proef je? Groene 

appel, bloemen, banaan, koolgeur of zelfs 

zweetvoeten? Allemaal mogelijk. We halen ook 

verdwenen Antwerpse brouwerijen van onder 

het stof en ontdekken wat er vandaag allemaal 

in Antwerpen beweegt op brouwgebied.

LES 2: Dansen met de paters

Bier, frieten en chocola. Vraag een buitenlander 

wat hij over ons land weet en hij zal dat 

antwoorden. Vandaag proeven we enkele 

typisch Belgische bierstijlen, zoals geuze, oud-

bruin en trappist en combineren die met kaas. 

Vergeet de traditionele kaas- en wijnavonden, 

anno 2019 organiseer je een kaas- en bieravond. 

LES 3: Hop doet leven

Op de laatste avond passeren enkele speciallekes 

op biergebied de revue. Tussendoor vliegen we 

door 6000 jaar biergeschiedenis. En maken 

we voor eens en voor altijd komaf met enkele 

hardnekkige biermythe.
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SPORT TIJDENS DE ZOMER
Tijdens de zomer slaan KRAS en Buurtsport de handen in elkaar.

Wij organiseren spel- en sportactiviteiten in het KIELPARK.

 17 tot en met 28 juni 2019: 

 ma, di, do en vr van 16 tot 18 uur - wo van 14 tot 18 uur

 1 tot en met 5 juli 2019: 

 maandag tot vrijdag van 14 tot 18 uur

 26 tot en met 30 augustus 2019: 

 maandag tot vrijdag van 14 tot 18 uur

 2 tot en met 13 september 2019:

 ma, di, do en vr van 16 tot 18 uur - wo van 14 tot 18 uur

Spektakeldagen
 woensdag 3 juli, woensdag 28 augustus, woensdag 4 september 

 telkens van 14u tot 18u.

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

VOORLEZEN

woensdag 8 mei en 12 juni om 14.30 uur | gratis

Bib Kielpark, Wittestraat 10, 2020 Antwerpen  

LEESLEKKER
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. 

SPORT 

SPORT- EN CULTUURWEEK

maandag 1 tot vrijdag 5 juli | van 9 tot 16 uur, vooropvang vanaf 8 uur  | 

na-opvang tot 17 uur

kassa €60, kansentarief €12

Bib Kielpark, Wittestraat 10, 2020 Antwerpen

Ben je tussen 6 en 12 jaar en wil je je eens goed uitleven? Schrijf je 

dan snel in voor de sport- en cultuurweek. Elke voormiddag zijn er 

culturele activiteiten zoals leuke workshops, een museum bezoeken, 

… . In de namiddag staan er verschillende sporten op het programma. 

Plezier gegarandeerd!

Voor het volledige programma, 

kom vanaf de zomer langs in NOVA voor een fl yer .

Meer info? 

0479 48 10 27  - Nathalie Smet (buurtsportmedewerker Kiel) 

of surf naar www.sportstad.be/buurtsport
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www.nova-kiel.be
03 259 04 20

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

Info

Een voorstelling voor kinderen.

Hier spaar je punten met je A-kaart. 

Als je een kansentarief hebt dan 

betaal je €2 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.

TIP 

STUDIEPLEK

van 10 juni tot 21 juni – van maandag tot vrijdag

van 9.30 tot 16.30 uur

gratis - Nova

Op zoek naar een rustige plek om je voorbereiden op je examens? 

Een plek waar je ook gebruik kan maken van gratis wifi ? Dan 

ben je in Nova aan het juiste adres. Neem je A-kaart mee en 

reserveer je plek via aan het onthaal.

Je kan ook terecht in Youth Zone Den Tir, bib Kielpark 

en het Urbancenter.

Tijdens de zomer sluit Nova de deuren 
van 15 juli tot 19 augustus 2019.

We wensen jullie 
een fijne vakantie toe!
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