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Voorwoord
Voor we het seizoen afsluiten met het Nestfeest – noteer zondag 24 juni alvast met stip in 

uw agenda – staat er nog heel wat op ons programma.

Katelijne Verbeke en Els Dottermans brengen Annie M.G. Schmidt tot leven en Gregory 

Frateur presenteert nog twee concerten in onze Club Nova. De kinderen van onze academie 

stellen hun werk voor in een fantastische expo, we brengen circus naar het Kiel met Sinjor 

Circo en sluiten af met het Nestfeest. En als de zon schijnt gooien we in de foyer de deuren 

van ons terras terug open. Zonnebril op en genieten ten top.

Het Nova team
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EXPO

Vrijetijdsloket NOVA

Heb je vragen rond cultuur, vrije tijd, sport? Kom dan gerust 

eens langs in het vrijetijdsloket!

Tijdens een gezellige babbel zoeken we samen naar een 

antwoord op al je vragen. Elke maand stellen we een 

maandmenu op waar je allerlei groepsactiviteiten kunt 

terugvinden en tijdens het loket bekijken we dit aanbod 

samen met jou en krijg je alle praktische informatie die je 

nodig hebt om (met ons) op stap te gaan.

� dinsdag 8 mei 5 juni van 12.30 tot 15.30 uur

� donderdag 16 mei en 20 juni van 19 tot 20 uur

� gratis

Expo/modeshow

� vrijdag 25 mei

� expo en workshops om 18 uur

� modeshow om 19 uur

SAMEN ANDERS/DIFFERENT TOGETHER – PIXMIX FASHION DAY

Vorig jaar hielden de leerlingen van Pius X een modeshow in Den Tir waarin ze outfi ts 

toonden uit recyclagemateriaal. Dit jaar tonen ze creaties met de nadruk op diversiteit. 

Je krijgt mode te zien in de vorm van alledaagse kleding tot avondkleding en 

showstukken in de gekste materialen.

Expo/uitstap

� rondleiding in het Middelheimmuseum

� zaterdag 2 juni om 14 uur (bus vertrekt 

   vanuit Nova)

� kassa €2

EXPERIENCE TRAPS – ODE AAN DE VERBEELDING

Het Middelheimmuseum geeft Nova bezoekers de kans om het werk van gerenommeerde 

kunstenaars te bekijken. Alle werken zijn in het thema ‘barokke landschap’.
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© John Körmeling

Snacks

Onze vrijwilligers zorgen voor 

verse snacks en bedienen je met plezier!  

Dagverse groentesoep, panini, croques en pannenkoeken.

� dinsdag, woensdag en donderdag van 11.30 tot 15.30 uur

Webpunt

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 verder met al je digitale vragen.

� woensdag van 9.30 tot 16.30 uur

� gratis, zonder afspraak

Creative handwerkclub

Wekelijks komen creatieve liefh ebbers samen in onze foyer. 

Heb je al jaren een onafgewerkt brei- of naaiwerk in de kast 

liggen? Of ben je graag met je handen bezig en vind je het 

gezelliger om tijdens een tas koffi  e creatief bezig te zijn? 

Kom erbij en wissel tips en tricks uit.

� elke donderdag van de maand van 14 tot 16 uur

� gratis

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.

Expo

� opening: woensdag 6 juni om 16 uur

� loopt tot donderdag 21 juni

� Gratis

� NOVA

LAGERE GRAAD ACADEMIE HOBOKEN/NOVA 

Het is weer zover! Onze kleine artiesten van de Academie Hoboken/Nova tonen wat ze 

een heel jaar gedaan hebben. Tekenen, schilderen, boetseren, …   . En dat in het thema 

‘Maxi-mini’. Kom mee genieten met een hapje en een drankje van de speelse en frisse 

werkjes van ons jong talent.
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Evil Empire Orchestra

Piquet © Ilse Jooken

Moonboat © Monday Agbonzee Jr.

CLUB NOVA�

Moonboat + Piquet

Moonboat is de band rond Antwerpenaar Michaël Lamiroy. Michaël ken je 

misschien als de synthesizerman van Tin Fingers. Met Moonboat zet hij zijn 

eigen project neer met goed volk als Thomas Jillings (Sax, Synths) Laurens 

Dierickx (Hammond, Piano), Sep François (Percussie), Gerben Brys (Bass) 

en Alfredo Bravo (Drums). 2018 wordt zonder meer een belangrijk jaar voor 

Moonboat met onder andere een nieuwe release. De eerste single, Stone In 

The River, is nu via YouTube te bekijken en is meteen een pareltje in de stijl 

van Nick Drake. 

De band Piquet, het vrolijk kwartet rond Lien Moris, is op zijn minst apart te 

noemen. Haar stem heeft iets hypnotisch, haar muziek gaat van ingetogen 

naar punk en oosterse psychedelica. Tegendraads, koppig en doelbewust zal 

Piquet je achterlaten met je onderlip ter hoogte van je navel.

� woensdag 16 mei | deuren vanaf 19.30 uur

� €14 kassa, €10 vvk, €2 kansentarief

� NOVA

Evil Empire Orchestra

Met soul en een goddeloze groove zet deze 8-koppige band het podium in 

lichterlaaie. De vonk slaat over door frontvrouw Kimberly Dhondt, die oa 

ook bij Hooverphonic zingt. Evil Empire Orchestra houdt het vuur gaande 

met een crossover van psychedelica en garagefunk. Evil Empire Orchestra 

moet je horen, zien en voelen … tussen buik en knieën…  . 

� woensdag 13 juni | deuren vanaf 19.30 uur

� €14 kassa, €10 vvk, €2 kansentarief

� NOVA

Gregory Frateur presenteert
CLOSER IN CLUB NOVA

Curator Gregory Frateur presenteert onbekend talent op de rand van een 

grote doorbraak in een intieme setting. Verwacht je aan een intieme setting, 

nieuwe geluiden én feestmomenten.
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Nestfeest
Het Nestfeest is het gezelligste 
en meest fantastische volksfeest 
van het Kiel. 

Een moment bij uitstek om de zomer te verwelkomen en 

tegelijkertijd het cultureel en sportief seizoen af te sluiten. 

De ingrediënten zijn zoals steeds muziek, workshops, 

optredens, randanimatie, eten en drinken, … . Dit jaar 

krijgen we de WWA brassband over de vloer. Zij brengen 

een eigentijdse mix van traditionele New Orleans-brass met  

jazz, soul, funk en hip-hop. Ongetemd, maar tegelijkertijd 

ongeloofl ijk muzikaal!

� zondag 24 juni van 13 tot 18 uur

� gratis

Festival Sinjor Circo
Compagnie Sitting Duck met ‘Chiringuito 
Paradise’

Sinjor Circo brengt de leukste openluchtvoorstellingen op zes 

zondagmiddagen naar de Antwerpse wijken. 

Het festival start met een eerste halte op het grasplein over Nova. Je 

kan vanaf 13 uur komen hangen bij de bar van Sinjor Circo en om 14 en 

16 uur luiden twee barmannen jouw zomer in met de opening van hun 

spiksplinternieuwe cocktailbar ‘Chiringuito Paradise’. 

Wat volgt is een apocalyptische mix van catastrofi sch jongleren, fysieke 

comedy én natuurlijk ook vuurwerk! Fascinerend en theatraal amusement 

voor jong en oud. 

� zondag 10 juni vanaf 13 uur

� op het grasplein over NOVA
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CULTUUR & SPORT�

Theater

� donderdag 17 mei 

 om 20.15 uur

� €12 kassa, €10 vvk 

 €2 kansentarief

� NOVA

ANNIE MG SCHMIDT

ELS DOTTERMANS EN KATELIJNE VERBEKE

Nee, deze keer geen ‘Jip en Janneke’, maar wel een stuk over het leven van Annie 

MG Schmidt zelf! Els Dottermans en Katelijne Verbeke slagen er in om met 

tekst en muziek een aangrijpend beeld op te hangen van deze kranige dame. 

De actrices vertellen, lezen en zingen over het leven en liefde van de bekende 

Nederlandse schrijfster en worden op de piano begeleid door Stefaan Van de 

putte.

Ontmoeting

� vrijdag 18 mei en 15 juni

 om 20 uur 

� gratis

� NOVA

BUURTBAR

GEZELLIG SAMEN VERTOEVEN MET DE BUREN

Het concept is simpel; bewoners van het Kiel houden de toog open en 

verwelkomen iedereen uit de buurt. En dan krijg je fi jne avonden waar 

buurtbewoners elkaar tegenkomen. Dus kom gezellig meepraten aan de toog en 

leer nieuwe mensen kennen. Wil je zelf ook eens de BuurtBar openhouden, laat 

het ons weten.

Workshop

� woensdag 30 mei 

 van 14 tot 17 uur

� zaterdag 2 en 3 juni 

 van 12 tot 16 uur

� €9 kassa, €3 kansentarief

� bib Kielpark, Wittestraat 10  

 2020 Antwerpen

VIDEO MAPPING

3D Video Mapping, ook wel Projection mapping genoemd, is een 

projectietechniek dat wordt gebruikt om foto en videobeelden te projecteren 

op een object met onregelmatige oppervlakten. Anders dan bij projectie op 

een scherm of doek, maakt deze techniek gebruik van speciale software die de 

onregelmatige oppervlakte in kaart brengt en deze verwerkt in de projectie. 

Eens je de techniek door hebt kan je van een doos naar je schoen tot aan de 

kathedraal mappen. Benieuwd hoe het er aan toe gaat? Schrijf je dan snel in 

voor de workshops.

Cultuur en sport

� ma 2 tot vr 6 juli 

 van 14 tot 17 uur  

� kassa €60 , kansentarief €18

� NOVA 

SPORT- EN CULTUURWEEK

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 creatieve en culturele activiteiten zoals leuke workshops, 

uitstapjes, knutselactiviteiten, … . In de namiddag staan er verschillende sporten 

op het programma. Plezier gegarandeerd!
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Cursus

PSYCHO-EDUCATIE 
angst, stress, depressie

Ben je vaak bang? Beperkt angst je vrijheid? Vermijd je bepaalde 

plaatsen of activiteiten, bijvoorbeeld honden, spinnen, rijden op 

de autostrade, spreken in het openbaar, … ? Of heb je last van 

paniekaanvallen? Zit je hoofd soms vol rampscenario’s? In deze 

cursus leer je alles over angst en hoe je hier minder last van kan 

hebben.

� telkens op vrijdag 1, 8, 15 en 22 juni van 13u tot 15 uur

� gratis 

� NOVA

Muziek

Beiaardconcerten in Sint-Catharina

Van 17 juni tot 1 september is er een concert op de prachtige 

beiaard van Sint-Catharina, recht over ‘t Kielpark. Beiaardier Ludo 

Van den Bos speelt telkens een bonte mengeling van klassiek, pop, 

filmmuziek, jazz, volksliedjes, crooners en chanson. Van Aznavour tot 

Mozart, Eric Satie, Elton John, Bach, Lou Reed, … .

� van 17 juni tot 1 september

� elke zaterdag van 16 tot 17 uur 

   zondag van 11 tot 12 uur

� gratis

Cursus

Summer Academy

Tijdens de zomer geven jonge leerkrachten elke voormiddag bijlessen 

in het Stedelijk Lyceum Olympiade (wiskunde, Wetenschappen en 

Frans). ’s Namiddags zijn er een heleboel sportieve en creatieve 

activiteiten gepland zoals dans, voetbal, film, … . De perfecte manier 

dus om leerlingen met een goede voorsprong te laten starten aan het 

nieuwe schooljaar!

Meer info?

summeracademy@teachforbelgium.be | 0483 62 52 95

Je kan ook een kijkje nemen op  

� facebook.com/summeracademyantwerpen

Hoe inschrijven?

In Stedelijk Lyceum Olympiade: elke dinsdagavond tussen 17 april en 

3 juli tussen 16 en 17.30 uur 

In Nova: op 6 en 20 juni kan je langskomen tussen 13 en 16 uur

6
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Creatieve handwerkclub
elke donderdag | 14 tot 16 uur | gratis | NOVA

Wekelijks komen creatieve liefh ebbers samen in onze foyer. Heb je al jaren een onafgewerkt brei- of naaiwerk in de kast 

liggen of ben je graag met je handen bezig. Vind je het gezellig om met een tas koffi  e creatief bezig te zijn? Kom erbij en 

wissel tips en tricks uit.

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

In het atelier wordt er elke week rond een kunstenaar, materiaal of thema gewerkt. 

Van kubisme, pop-art, werken met klei, aquarel tot collages maken. Samen werken, andere mensen ontmoeten en creatief 

bezig zijn; dat zijn de ingrediënten van het atelier. Enige ervaring is niet nodig.

Schilderen
elke vrijdag | 13.30 tot 16 uur | gratis | NOVA

Kom naar hartenlust vrij tekenen en schilderen op papier, canvas of karton, aquarel, acryl, krijt of grafi et. Geen teken- of 

schilderkennis nodig. Benodigdheden zelf mee te brengen. Info en inschrijvingen bij Liliane: 0484 643 213

‘t Kiel tuint
wekelijks op woensdag en zaterdag | 10 tot 12 uur | gratis | NOVA

Samen met buurtbewoners verbouwen we al enkele jaren gemeenschapstuinen in en rond Nova. We komen wekelijks 

samen om de tuin te onderhouden, van elkaar te leren en gezellig buiten te zijn. We kweken groenten, fruit en kruiden en 

gebruiken de oogst samen. Meer info: 0499 436 186

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. Zo kan je het Nederlands dat je leerde op school 

oefenen in een gesprek met buurtbewoners. Ook Nederlandstaligen die als vrijwilliger een tafel willen begeleiden, zijn 

altijd welkom. 

De Stek: Sint-Bernardsesteenweg 197, 2020 Antwerpen. Meer info? 0473 854 115

SPEEL-O-RAMA 
is terug deze zomer! 
elke vrijdag | 13.30 tot 16 uur | gratis | NOVA

Vier weken speelplezier met verschillende 

workshops, open ateliers en attracties. 

Timmerwerfstraat 40, 2000 Antwerpen

� meer info op www.speelorama.be

BUURT
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  TIP 
  Binnenkort in NOVA

Feest in Kielpark
zaterdag 22 september

Nog ver weg maar toch al te noteren. Een gratis familiefestival in je buurt! Met optredens, workshops, theater,  

sport en spel, eten en drinken. Programma volgt nog.

Casa Nova
woensdag 26 september

Deze avond krijg je een glimp van het nieuwe podiumseizoen in Nova. Korte stukjes uit voorstellingen in een feeëriek decor  

in en rond het gebouw. Niet te missen!

Workshops & vormingen
vanaf oktober

Binnenkort organiseren we tal van creatieve workshops en leerrijke vormingen. Klussen voor dummies, cursus pekelen en 

fermenteren, leren luisteren naar klassieke muziek, workshop theesommelier, …

www.nova-kiel.be
03 259 04 20

PRAKTISCH
Cultureel ontmoetingscentrum Nova
Schijfstraat 105 – 2020 Antwerpen

 cultureel ontmoetingscentrum nova

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.

Met het recht op VT (verhoogde tegemoetkoming) op je A-kaart kost een ticket voor een voorstelling slechts 2 

euro, tenzij anders aangegeven. Of je recht hebt op het VT-statuut, kan je navragen bij je mutualiteit.

Info
        Een voorstelling voor kinderen

        Hier spaar je punten met je A-kaart. Als je een omnio-statuut hebt dan betaal je 2 euro 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.

Tijdens de zomer sluit Nova de deuren van 16 juli tot en met 20 augustus 2018

�
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