maart - juni 2019

DINAMO wil graag kort op de bal spelen en extra activiteiten aanbieden buiten de twee
brochureperiodes. Zo spelen we in op boeiende ideeën van vrijwilligers, de actualiteit en lastminute opportuniteiten. In deze FL!TS vind je alle nieuwe activiteiten die doorgaan in maart,
april, mei en juni.
Inschrijven kan meteen!

BRUSSEL: AANLOOP NAAR DE VERKIEZINGEN
In mei trekken we opnieuw naar de stembus voor de Europese, federale en Vlaamse
verkiezingen. Het ideale moment om het Europees Parlement in Brussel eens van dichtbij
te bekijken. We brengen een bezoek aan het Parlamentarium. Dit bezoekerscentrum van
het Europees Parlement biedt inzicht in hoe het Europees Parlement werkt en wat het doet
voor de Europese burgers. Een gids leidt ons rond in het Europees Parlement waar we ’s
middags lunchen in het zelfbedieningsrestaurant. Na de middag brengen we een bezoek aan
het Huis van de Europese geschiedenis. Het museum geeft je een unieke kijk op de
gezamenlijke Europese geschiedenis zodat je inzicht krijgt in de Europese Unie van vandaag.
daguitstap - Julien Stiévenart en Peter Van Litsenborg
dinsdag 19 maart / vertrek om 7.15 uur parking Stadspark - aankomst om 18 uur
30 euro - UiTPAS 15 euro (inbegrepen: bus + fooi, koffie, toegang)
lunch voor eigen rekening

DE ATOOMWIJK VAN MOL
De Atoomwijk, ook bekend als residentiewijk in de gemeente Mol, werd tussen 1954 en 1960
opgericht. De wijk werd gebouwd voor de werknemers van het toen in opbouw zijnde
Studiecentrum voor Kernenergie. Verschillende types woonblokken, de eenheid in de
gebruikte materialen en enorme invloed van de ideeën van Le Corbusier zorgden voor
verscheidene publicaties in architectuurtijdschriften en diverse prijzen. In deze lezing legt
Anna vanuit persoonlijke ervaring de nadruk op de geschiedenis van het Atoomdorp, zijn
unieke architectuur en het ontstaan van de bedrijven SCK en VITO.
lezing - Anna Makhova
donderdag 21 maart van 13.30 tot 15 uur / de Warande / 7,50 euro - UiTPAS1,50 euro

DAG VAN DE DANS
Tijdens deze jaarlijkse hoogmis van de dans trekt in verschillende gemeentes de Dansketting
door de straten, ook in Turnhout. De Warande, stad Turnhout en Danspunt nodigen je uit om
mee te komen dansen. Kom meedoen met één of alle workshops en zet samen met andere
dansers een choreografie van de gerenommeerde Sidi Larbi Cherkaoui naar je hand. Het
resultaat is een verrassende dansparade die op 27 april twee keer door de Turnhoutse
straten trekt.
meer informatie: https://www.warande.be/nieuws/1503/Doe_mee_met_de_Dansketting_in_Turnhout/
zaterdag 27 april om 10.30 uur: parade die door de stad trekt (vertrek aan de Warande), om
19.30 uur: parade in en om de Warande
inschrijven dansketting@warande.be of febe@danspunt.be
meer informatie: dinamo.warande.be
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ONTDEK JE ANDROID SMARTPHONE EN/OF TABLET
In deze tweedelige workshop leer je meer over de werking en instellingen van je Androidtoestel. We bekijken het installeren van apps en het organiseren van deze apps op je toestel.
workshop - An Van Laer
maandag 6 en 13 mei van 19 tot 21.15 uur / de Warande / 11 euro – UiTPAS 2,50 euro
OP DE KOFFIE BIJ RUSLAND
In onze reeks ‘op de koffie’ gaan we op bezoek bij iemand die ons wat meer kan bijbrengen
over een bepaalde cultuur. Het is een gezellige, informele bijeenkomst waarbij een typisch
drankje en hapje wordt geserveerd. Deze keer ontdekken we Rusland samen met Anna.
bezoek - Lotte Sommen
woensdag 8 mei om 10 uur aan Villa Mescolanza (Begijnenstraat 39, Turnhout) - einde 12
uur / 7,50 euro - UiTPAS 3,75 euro
SAMEN NAAR DE WARANDE
Ook volgend seizoen kan je in een klein groepje naar voorstellingen in de Warande. Vooraf
gaan we samen onder leiding van programmator Bert door een selectie van het programma
en kiezen we er vijf vertoningen uit. Bovendien brengen we een bezoek achter de schermen
van de schouwburg. Je leert over de verbouwing, de geschiedenis van de Warande, ….
Vrijwilliger Marleen wacht jou op in de inkomhal en na de voorstelling is er ruimte om samen
te reflecteren over de vertoning. Het maakt je avondje uit zoveel prettiger!
theater/dans - Bert Heylen, Marleen Dufraing
maandag 27 mei van 19.30 tot 21.30 uur / de Warande / 7,50 euro - UiTPAS 1,50 euro
FEESTELIJK AFSCHEID VAN HET KONGOPLEIN
Reeds lang aangekondigd en aan het einde van dit seizoen is het zover. Dan nemen we
afscheid van een Dinamolocatie die velen nauw aan het hart ligt, Het Kongoplein. Na de laatste
les van collega Tinne nodigen we je uit om samen met ons het vuur (zowel letterlijk als
figuurlijk) van deze bijzondere plek een nieuwe thuis te geven. Afsluiten doen we met een
glaasje en een heleboel herinneringen.
vrijdag 14 juni - welkom om 10.30 uur op het Kongoplein / 11 uur vertrek stoet / 11.30 -12.30
uur receptie in de Warande / gratis

meer informatie: dinamo.warande.be

