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Week van de Amateurkunsten 2017
Kunstenfestival voor en door iedereen die
gepassioneerd is door kunst in de vrije tijd
28.4-7.5.2017 Overal in Vlaanderen en Brussel

Doe mee!

Feest van de Folk

28.4-7.5

Muziekmozaïek trakteert op tien dagen folk en
jazz. Groot folkfeest op 6 mei in Dendermonde!
www.muziekmozaiek.be

Lokale Helden

vr 28.4

Heuse zoektocht van Poppunt naar onontgonnen
muzikaal talent van eigen bodem. Check vi.be.
www.lokalehelden.be

Organiseer jij iets tijdens de Week van de Amateurkunsten 2017? Voeg jouw activiteit dan zeker toe
Dag van de Dans
za 29.4
aan onze online kalender op www.wak.be/kalender
Ook Danspunt laat hedendaagse dans zien en
en bestel je (gratis) promopakket. Iedereen kan
beleven in HETPALEIS (Antwerpen). Alors on danse!
deelnemen!
www.dagvandedans.be

The Making of… what?

#WAK2017

Tag al je foto’s op Facebook, Instagram en Twitter
met #WAK2017 en wie weet reposten, regrammen
of retweeten wij jouw toffe beelden. Sharing is
caring!

Europees Brassband
Kampioenschap

za 29.4

Brassbands strijden om de kampioenstitel in het
Kursaal. Vlamo nodigt je vriendelijk uit.
www.vlamo.be

Naft voor Woord

za 6.5

Text-on-stage finale van Creatief Schrijven in bibliotheek Permeke (Antwerpen). Woordkunst ten top.
www.ikwilnaft.be

DRUK! DRUK! DRUK!28.4-7.5

Zeefdruk, lino, ets,…Grafiek is weer helemaal in.
KUNSTWERKT zet druktechnieken in de spotlights.
www.kunstwerkt.be
Creatief Schrijven

Centrum voor Beeldexpressie

Poppunt

Danspunt

Het tiendaagse kunstenfestival richt met het
thema The Making of haar pijlen op het artistieke
creatieproces: een blik achter de schermen,
inspiratie vinden, experiment, improvisatie,
historiek van verenigingen, identiteitsontwikkeling,
etc.

Vlamo

Benieuwd?

Op www.wak.be/kalender vind je alles wat er in
jouw stad of gemeente op til is.

Niet te missen:

vu: Luk Verschueren, Abrahamstraat 13, 9000 Gent

Overal in Vlaanderen en Brussel worden tal van
activiteiten georganiseerd: een expo of optreden(s),
open ateliers of repetitieruimtes, kunstroutes,
workshops, artistieke interventies, flashmobs,
performance art, …

ontwerp: janenrandoald.be

Kom kijken!
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