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Nieuwjaarsreceptie
donderdag 10 januari

receptie 19 uur | optreden 20.30 uur

gratis | Nova

Onze nieuwjaarsreceptie is hét moment om samen terug te kijken op het 

afgelopen jaar en vooruit te blikken op 2019. Het is een gelegenheid om 

nieuwe mensen te ontmoeten  en een gezellig babbeltje te slaan met bekende  

buurtbewoners. Tijdens de receptie kan je deze gezellige avond vastleggen in 

onze photobooth, Dj Carlo Andriani legt plaatjes op terwijl onze vrijwilligers je 

verwennen met hapjes en een drankje. En je kan deze avond ook naar huis met een 

unieke Nova tote bag! En naar goede gewoonte hebben we ook dit jaar een knaller 

van een optreden; CORRE AND THE BANG! Lekker goeie Rock & Roll waar je benen 

spontaan van beginnen te shaken dus trek die dansschoenen maar aan…  

Schrijf je in op onze nieuwjaarsreceptie. Vul onderstaand strookje in en geef het af aan de 

balie of stuur een mailtje naar nova@stad.antwerpen.be:

NAAM:  ..................................................................................................................

zal op donderdag 10 januari 2019 aanwezig zijn op de nieuwjaarsreceptie in Nova. 

AANTAL PERSONEN:  ................................................................................................
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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.

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 8 januari en 5 februari van 12.30 tot 15.30 uur

� vrijdag 10 januari en 15 februari van 19.30 tot 20.30 uur

� gratis

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

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 Toverfl uit’ tot ‘Psycho Killer’.

� elke dinsdag van 13 tot 15 uur

GAMING 
(vanaf 9 tot 18 jaar)

� woensdag 30 januari om 13.30 uur

� kassa €3, kansentarief €1

� NOVA

� Schrijf je online in of aan de balie

FORTNITE - BATTLE ROYALE

In Fortnite gaat het niet om het maken van kills, maar om het overleven. Je wordt met 

zo’n 40 andere spelers in een wereld gedropt en degene die het laatst overblijft, wint het 

spel en neemt uiteraard een toff e prijs mee naar huis.

Theater toonmoment

� maandag 11 februari om 19.30 uur

� Gratis

� NOVA

� reserveren is nodig

THEATERLAB 2020

In oktober 2018 begon een groep jongeren aan een theatervorming georganiseerd 

door Theaterwerkplaats Nest in samenwerking met Nova. De jongeren leerden de 

verschillende aspecten van theater zoals improviseren, personages maken, emoties 

spelen, je eigen lichaam beheersen en nog zoveel meer. Enkele maanden later staan ze 

te popelen om hun kunnen aan het publiek te tonen. Ze haalden inspiratie uit hun eigen 

ervaringen, hun enthousiaste begeleiders en uit elkaar.

Sport/Cultuur

� maandag 4 tot vrijdag 8 maart 

 van 9 tot 16 uur, vooropvang vanaf 

 8 uur, na-opvang tot 17 uur

� kassa €60 of kansentarief €12

� voor kinderen van 6 tot 12 jaar

� Schrijf je in aan de Novabalie

SPORT- EN CULTUURWEEK

Tijdens de krokusvakantie organiseert Nova in samenwerking met buurtsport en de 

jeugddienst van Antwerpen weer een super toff e sport- en cultuurweek. Een week lang 

kan je kind deelnemen aan sportieve en culturele activiteiten zoals een daguitstap naar 

Technopolis, circustheater, maak een pophit in 1 dag, tennis, atletiek en uiteraard nog 

veel meer leuke dingen! 

(Noteer alvast in je agenda dat er ook in de tweede week van de paasvakantie een 

sport- en cultuurweek doorgaat van 15 tot en met 19 april).
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The Bonnie Blues

Daadouch © Philipe Thys

DJ Carlo Andriani

CLUB NOVA�

DJ Carlo Andriani
19.30 uur

DJ Carlo Andriani (Tune-up records) spekt de Closer Club Nova-prikkel met 

leuke plaatjes vóór en nà het concert.

Daadouch
20.30 uur

Daadouch zoekt naar de balans tussen tonale centra en harmonieuze 

progressies, tussen oost en west, mannelijk en vrouwelijk, verticaal en 

horizontaal denken in muziek. De oriëntaalse composities en improvisaties 

van Peter Verhelst en de pure stem van Laura D’Halleweyn nemen je mee 

naar een oase van rust en schoonheid.

The Bonnie Blues
21.15 uur

The Bonnie Blues is een akoestisch trio dat klinkt zoals het interbellum in 

een café-chantant in de Seefh oek of een cabaret in de Louisiaanse bayou. 

De Andrew Sisters of de Mills Brothers, pakkend maar vol kwinkslagen. 

Nele Paelinck, Juno Kerstens en Laura Vanden Heede zingen alledrie en 

begeleiden zichzelf op gitaar, contrabas en viool. Ze brengen bekende en 

onbekende liedjes in de stijl van de jaren ‘20 tot ‘50 - van slowfox tot twist, 

van bolero tot barbershop ragtimes.

Gregory Frateur presenteert
CLOSER IN CLUB NOVA
woensdag 13 februari vanaf 19.30 uur | kassa €14, vvk 10, kansentarief €2

Club Nova drukt het fi jne Closer-festival tegen de borst. Curator Gregory 

Frateur stelt clubconcerten samen met (onbekend) talent uit 

binnen- en buitenland. Verwacht je aan intieme settings, nieuwe geluiden 

én feestmomenten!
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Liedjes met Wortels II
Luitist Jan Van Outryve kiest songs uit het gigantische archief van Alan 

Lomax, die halverwege de 20ste eeuw de hele wereld rondtrok met een 

bandopnemer om volksliedjes te verzamelen. Samen met zangeres Aline 

Goffi  n brengt Jan deze muzikale schatten weer tot leven. 

Speciaal voor deze BIG BANG BUURT worden Jan en Aline vervoegd door 

de Liedjes met Wortels XL-band waarmee ook alle liedjes op cd werden 

opgenomen: Soetkin Baptist (zang), Naomi Beeldens (zang), Tijl Piryns 

(percussie), Tim Vandenbergh (contrabas) en Didier François (nyckelharpa). 

Zo wordt het een extra uitbundige uitvoering, een bruisend en ontroerend 

concert voor iedereen vanaf 5 jaar en meteen ook de offi  ciële release van de 

2de Liedjes met Wortels cd.

� Meer info op www.zonzocompagnie.be

Een initiatief van Zonzo Compagnie en OC Nova met de steun van Vlaanderen en Stedelijke 

Jeugddienst Stad Antwerpen

Familieconcert – Liedjes met wortels II 
(vanaf 5 jaar)
zondag 17 februari om 15 uur | kassa €5, kansentarief €2

ZONZO COMPAGNIE – BIG BANG BUURT

Met BIG BANG, een avontuurlijk muziekfestival voor een jong publiek, verovert 

Zonzo Compagnie de wereld, van Lissabon over Tallinn tot Ottawa. Onder de 

noemer BIG BANG BUURT trekt Zonzo Compagnie nu met een mini-versie van 

het festival de stad in.

Theater
donderdag 24 januari om 20.15 uur

SKAGEN

SUE ME MODDERFOKKER

Mathijs F Scheepers kruipt met grote graagte 

wederom solo op de planken, samen met 

kompaan Tim Clément die de muziek verzorgt. 

Met ‘SUE ME MODDERFOKKER’ tackelt hij zijn 

verlangen naar wraak, oftewel vengeance. En la 

vengeance se mange avec patience…  

� kassa €14, vvk €12, kansentarief €2

Theater
donderdag 7 februari om 20.15 uur

DOUNIA MAHAMMED 

SALUT COPAIN

‘Salut Copain’ is de eerste monoloog 

van de jonge theatermaakster Dounia 

Mahammed. Mahammeds tekst en 

spel getuigen van een bijzondere 

gevoeligheid voor taal, humor en 

beeldend denken. Schipperend tussen 

vertwijfeling en verwondering, zet 

ze de taal in als medium om op de 

scène te fi losoferen, dromen, tekenen, 

wankelen en bevragen. Een virtuoos 

spel met identiteit en verschil.

     � kassa €12, vvk €8, kansentarief €2

Theater
donderdag 31 januari om 20.15 uur | kassa €8, vvk €6, kansentarief €2

DROMEN ZONDER VLEUGELS 

Elke dag verliezen wij onze dromen! Maar waarom en hoe? Wie doet ons dat aan? Hoe kunnen we overleven zonder dromen? 

In ‘Dromen zonder vleugels’ zoeken 8 spelers een antwoord op al deze vragen. De spelers zijn vluchtelingen uit Syrië en Irak 

aangevuld met een acteur uit Iran en een actrice uit Polen. Ze repeteerden in Madam Fortuna onder begeleiding van Hussein 

Mahdi.

UITVERKOCHT
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Concert
zondag 6 januari 2019 om 14.30 uur | kassa €18, vvk €15, -12j €7 | CC De Kern, Kern 18, 2610 Wilrijk

CBA Nieuwjaarsconcert
Concertband Antwerpen organiseert opnieuw een nieuwjaarsconcert met een gevarieerd programma 

van bekende en minder bekende muziek. Een speciale toets wordt aan het concert gegeven door 

Maarten Wijnen, die op een virtuoze manier de prachtige klanken van de hobo tot zijn recht laat 

komen. Info & tickets? kaarten@concertbandantwerpen.be of 0475 74 25 74.

Hobby
zaterdag 26 januari van 9 tot 15.30 uur | gratis

Hangar 27 - Fort van Edegem - Parklaan 161 - 2650 Edegem

RUILBEURS VAN KONINKLIJKE KIELSE POSTZEGELKRING 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de Koninklijke Kielse Postzegelkring voor de 28ste keer zijn 

Nationale Ruilbeurs. Ongeveer 130 meter standen met fi latelistisch materiaal. Iedereen is van 

harte welkom. Meer info? luc.impens@skynet.be

Vorming
dinsdag 5, 12, 19 en 26 februari | 12, 19 en 26 maart van 19.30 tot 22 uur

kassa €50, kansentarief €10

HANDIGE HENRIËTTA’S 

In huis gaat er altijd iets mis. Zekeringen slaan door, kranen lekken…   Wat doe je dan? Een 

handyman bellen? Nee, Je volgt deze cursus en je lost het probleem lekker zelf op.

Vorming
dinsdag 15, 22, 29 januari en 5 februari van 10 tot 12 uur | gratis

JEZELF WAPENEN TEGEN STRESS – THE HUMAN LINK  

Loop je jezelf voorbij? Vind je het moeilijk je leven in balans te 

houden? Slepen stressmomenten langer aan dan nodig? Voel je je 

soms gejaagd, prikkelbaar of moe? In deze cursus leer je alles over 

stress en hoe er mee om te gaan.

Buurtbar
15 februari om 20 uur | inkom is gratis

Eén 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
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Kleutersport

kleuters van 3 tot 6 jaar | elke donderdag van 16 tot 17 uur

6 beurtenkaart €10, kansentarief €2

Geen les tijdens schoolvakanties of op feestdagen!

� Nova

Omnisport

voor kinderen van 7 tot 10 jaar | elke woensdag om 16 uur

6 beurtenkaart €10, kansentarief €2

Geen les tijdens schoolvakanties of op feestdagen!

� Nova

Bodymix

Cardio en krachttraining voor vrouwen | elke woensdag om 10.30 uur

10 beurtenkaart €40 | per beurt €5

� Nova

Voetbal

Zaalvoetbal voor mannen 40+ | elke zondag om 15 uur

6 beurtenkaart €10, kansentarief €2

Geen les tijdens schoolvakanties of op feestdagen!

� sporthal Lyceum Olympiade

Zamenhofstraat, 2020 Antwerpen

Fit Free

Conditietraining voor vrouwen | elke maandag van 

10 tot 11 uur

6 beurtenkaart €10, kansentarief €2

Geen les tijdens schoolvakanties of op feestdagen!

� buurtsporthal Kiel, August Leyweg 2, 2020 Antwerpen

Dans

voor kinderen van 7 tot 12 jaar |elke woensdag van 13.30 uur tot 14.30 

uur 

6 beurtenkaart €10, kansentarief €2

Geen les tijdens schoolvakanties of op feestdagen!

� 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.stoff  els@stad.antwerpen.com | 0473 78 69 32

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

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.

BUURT

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

VOORLEZEN
woensdag 9 januari en 13 februari

om 14.30 uur | gratis

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 en je hoeft je niet op 

voorhand in te schrijven. Alle kinderen zijn welkom!

WORKSHOPS MEDIALAB
(van 8 tot 12 jaar)

woensdag 20 februari, 20 maart 

24 april, 15 mei en 5 juni

van 14 tot 17 uur

prijs voor 5 workshops: €20, kansentarief €5

Inschrijven in Nova of Bib Kielpark

FRITUUR FUTUUR
Samen met Frita en Fruto vlieg jij een grote sprong 

vooruit in de tijd. Is Frita haar ketchup dan nog altijd 

rood? Speelt Fruto nog altijd spelletjes op zijn tablet? Of 

ziet dat er dan helemaal anders uit?

Je maakt fi lmpjes waarmee je rond kan draaien zoals een 

uil! Met een VR-bril op je neus lijkt het zelfs alsof je echt 

in de toekomst bent. Of we knutselen nieuwe apparaten 

zodat je nooit meer je kamer hoeft op te ruimen, de 

max! Je bedenkt dus zotte ideeën met Frita en Fruto. 

Want samen met hen zit je op de eerste rij van onze 

digitale toekomst!

7

Workshops Medialab
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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.

Horizontaal
5 Avontuurlijk muziekfestival 

7 In de foyer vind je kranten en … 

10 Aan welk park ligt de bib? 

12 Wat vindt elke 1ste dinsdag van de maand plaats in Nova? 

13 Wie zorgt voor al dat lekkers in de foyer? 

14 Wraak in ’t Frans 

15 Russische absurdistische schrijver. (familienaam) 

16 Waar kan je digitaal geholpen worden? 

17 Vul aan: ‘Liedjes met …’ 

18 Geduld in ’t Frans 

20 Omnisport is voor …

Verticaal
1 Op welke weekdag is het Buurtbar? 

2 Vul aan: ‘SUE ME …’ 

3 Welke Carlo spekt de Closer-prikkel? 

4 ‘Salut Copain’ is een voorstelling van (familienaam) 

6 Place to be op 10/01/2019. 

8 Gegrild broodje. 

9 Voorleesmoment in de bib. 

11 Wat is Closer? 

13 Fit Free is voor … 

19 Wie bel je voor meer info over Taal-oor?

De letters in de grijze vakjes vormen de 

naam van een Bekende Vlaming;

Elke 5de persoon die de oplossing

doorstuurt naar nova@stad.antwerpen.be

wint twee gratis tickets voor één

van onze voorstellingen.

15505102_novakrantje_jan-feb_2019.indd   8 7/12/18   13:30


