
Mario Bros   5+

high five voor een springende superheld!

Oom Dagobert   3+ 
pimp je geldbeugeltje tot trendy portemonneetje

Professor Gobelijn   3-6 en 6+ 
doe knotsgekke uitvindingen met recupmateriaal

Pret van de Prettepret   3+

dolle pret met het bigfoot-sumo-foto-vis-pakket

Marsupilami springt   6+

doe de rope skipping

Dragon Ball   5-9 en 10-14

gooi je voeten en vuisten los met Taekwondo

Rode Oortjes   14+

leef je uit met swingende Lindy Hop

De Kurk van Odfella   18+

creatief met kurk

De Stripfabriek   8+

leer een eigen stripfiguur tekenen

Tiny speelt toneel   8-12

breng een stripverhaal tot leven

Tiny leert dansen   6-8

ook als je boos bent kun je dansen

Naaimadammen   5+

upcycle tasjes, rokjes of groentenzakjes

Tiny maakt een button   6+

pronk jij straks met de meest blitse button?

Tiny wordt kunstenares   8+

maak een knap drukwerkje met monotype

Tiny leert schilderen   8+

gebruik je handen als canvas

Gekke kapsels   3+

gekke kapsters nemen je coupe onder de loupe

Grimeren en schminken   3+

verander in een oud mannetje, een heks, of een spook

Hottub Heidi   5+

pas een zwembroek of badpak en maak je borst nat

FC De Kampioenen   5+

shot een prijzenpakket van Essevee

Once upon a storytime   3-10

luister naar en stap in een verhaal…in het Engels!

Fido Dido Rapt   7+

plak woorden na elkaar en met een beat is je rap vlug klaar

De Stripbib   5+

kies een stripboek en droom even weg

Gust Flater   18+

klu(n)s jouw palletzetel of plantenrek

Peuteropvang   2-4

aangepaste animatie voor peutertjes vanaf 2 jaar
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(ook) voor volwassenen!


