Maak een portret van de jarige Ola-koe | Bib
De koe van Ola!Peloezza viert haar tiende verjaardag. We zetten onze jarige mascotte in de bloemetjes met een portret.
Laat dus de Picasso of Van Gogh in je los. Wij geven alle tekeningen en collages een mooie plaats in onze tentoonstellingvan-één-dag.
Papieren bezoekerssculptuur | Veronika Bezdenejnykh (Tekenacademie Massemen)
Laat je voet- of handafdruk achter op een vel papier. De uitgeknipte handen en voeten worden aan elkaar geschakeld en
verspreiden zich als een slinger tussen de bomen van De Warande. Het handen- en voetenpad groeit en groeit en klimt
zelfs tegen de bomen op!

... En de winnaar is ...

Speciaal voor de tiende editie van Ola!Peloezza hielden we een heuse stemming voor jullie favoriete Ola!Peloezza
activiteit. Het werd een ex aequo!
Tromgeroffel!
Jullie kozen voor:
Playscape | Den Draad
Hup rond in een surrealistisch landschap van touw, ballen en banden. Je springt van hoge bergtoppen in diepe dalen en
klautert weer omhoog. Alles kan ... maar pas op! Je bent nooit alleen op zo’n playscape. Misschien ontmoet je wel een
vriendelijke beer of een vies monster?
Henna | Tamtamgogo
Ontwerp jouw eigen hennatattoo en tover de mooiste versieringen tevoorschijn. Een beetje laten drogen en hupsakee, laat
dat showen van die tattoos maar beginnen!

Tijdens Ola!Peloezza zal ook de Superwetteraar opnieuw van de partij zijn!
Deze Wetterse held houdt net als alle kinderen ontzettend veel van plezier maken, met aandacht voor
íedereen. Samen met dit vrolijke groene mannetje maken we van Ola!Peloezza een knotsgekke namiddag!
Je kan op Ola!Peloezza aan alle activiteiten gratis deelnemen.
Gewoon even de dag zelf jouw sticker afhalen aan het festivalonthaal en je bent klaar om erin te vliegen.
Bij slecht weer gaan de activiteiten door in de sporthal.
Info? Bibliotheek 09 369 26 78 | Cultuurcentrum Nova 09 365 20 20 | Jeugddienst 09 369 27 44
Organisatie: Gemeentebestuur Wetteren & Autonoom Gemeentebedrijf Wetteren
v.u.: Alain Pardaen, burgemeester, Rode Heuvel 1 9230 Wetteren

Ola!Peloezza is een bruisend doe-festival
voor kinderen van 4 tot 12 jaar en mama’s, papa’s, ooms, tantes, oma’s, opa’s ...
Deze keer wordt Ola!Peloezza wel heel speciaal, want we vieren feest!
Ola!Peloezza wordt 10 jaar en dat laten we niet onopgemerkt voorbij gaan. Hip hip hoera!
Verwacht je aan nóg meer kunsten en kunstjes en ga nóg meer uit de bol!
Schrijf met stip zaterdag 15 juni in je agenda!
Kom vanaf 14 uur naar De Warande en ga tot 18 uur helemaal Ola!Peloezza.

Ça Pique | 1000Poot
Een vlagjesvlinder, een vuurwerkvlieg of een toetertor? Ja, ook insecten zijn dol op feestjes. Vind je een mot
of mug maar gewoontjes? In de beestige workshop Ça Pique verzin en knutsel je de gekste kriebelbeestjes.

Trashbeatz
concert om 14 u., 15.30 u. en 17.15 u. (duur 20 min)
Trashbeatz is de meest ecologische band van de wereld. Ze geven afval een tweede leven en maken er muziekinstrumenten van.
Deze gemaskerde wezens toveren de gekste dingen uit hun vuilbak. Met hun aanstekelijke deuntjes komen ze onze feesteditie
van een vleugje muziek voorzien.

CirQmatiQ Super3000 | Cirq
van 2 tot 6 jaar
Dankzij de eerste volautomatische kindverbetermachine mag elke ouder nu dromen van het perfecte kind. Dus, beste ouder,
schuif je liefste mormel met al zijn tekorten in de ene kant van de machine. Hoe het er aan de andere kant weer uitrolt, blijft
telkens een verrassing.

Peek-a-Boo | Compagnie Charlie
voorstelling om 14.30 u. en 17.30 u. (duur 30 min)
Een linkse vol emotie, een rechtse met energie, een uppercut van humor, bruisende acrobatie en burleske valpartijen.
Een boksmatch om je een breuk te lachen!

Spetterspeelmachine
Geef plastic flesjes en ander wegwerpmateriaal een tweede leven als zeemeermin, waterbloem of zeilschip. Met een
enorme pomp vol trechters, molentjes en slangen vul je het waterbassin waarin al je watercreaties kunnen ronddobberen.
Tip: breng je eigen plastic flesjes mee!

Hendrik Jan De Stuntman ontmoet Merel Van Kamp: Springtime voorstelling om 15 u. en 17 u. (duur 20 min)
Een over the top romantische komedie in de traditie van de stomme film. Van eerste ontmoeting tot ze leefden nog lang en
gelukkig. Een uniek visueel spektakel waarin de clichés zich opstapelen tot een tragikomisch liefdesverhaal.
Taartjes om (niet) in te bijten | Karwij
Geen feest zonder taart. En dus kneden we deeg zoals de beste banketbakker. Wil je je tanden meteen in dit gebakje
zetten? Niet doen, want deze lekkernij bestaat uit klei, klei en nog eens klei. Niet verzot op zoet? Draai dan een feestelijk
kommetje op de pottenbakkersschijf.

Yoga | Flonki
verschillende workshops
Wil je even ontsnappen aan het feestgewoel? Tijdens deze yogasessie raak je helemaal in de wolken. Je leert er fladderen
als een vlinder, kronkelen als een slang of stevig rechtop staan als een hond. Ook mama en papa mogen meegenieten en
ontspannen.
Turbo Touw Tornado
Haal snel je “springbewijsstempel” aan het loket. Want zodra de machinist de startknop induwt, gaan de springtouwen aan
het draaien. Niet springen? Met de vrolijke muziek en de aanmoedigingen van het Turbo Touw Tornado-team is dat geen optie.

Met vlag en wimpel | Wilde Raven
Er hangt feest in de lucht. Met stempels, een ouderwetse letterkast, sponsjes, kleeflint, verf, foam en drukinkt versier je
vlagjes op de oude, ambachtelijke manier. Zo maken we samen een wapperend vlaggenlint vol feestelijke wensen en
tekeningen.

Percussie en Afrikaanse dans | Kassoemaï
verschillende workshops
We nemen je mee op een muzikale wereldreis met percussie en Afrikaanse dans. Kies een djembé, laat het ritme in je
vingers kruipen en komt het swingende samenspel helemaal vanzelf.

Maak een Feest-Race-Wagen | Studio Flamingo
Met de vlam in de pijp racen we over het feestterrein. Met doosjes, deksels, kurken en nog meer alledaagse spulletjes en
prulletjes pimp je een feestelijk wagentje. Daarna breek je alle snelheidsrecords op het testparcours.

Spelen met Superjurjen!
Zagen, hameren en beitelen met Ytong-blokken, spelen met reuzegezelschapsspellen of acrobatisch tuimelen op torenhoge springkastelen. Dat is speelplezier onder het motto groot, groter, grootst.

Grand Piano | Meneer Dinges
De Grand Piano is nogal een grote piano. Maar niet in de vorm die je gewend bent. De toetsen zijn vierkant en zo groot dat
je er op kunt lopen. Klim op de toetsen en componeer al springend en lopend jouw eigen deuntje.

Hoedje van papier | Gezinsbond
Ben je van kop tot teen feestelijk uitgedost, maar heb je een feesthoed over het hoofd gezien? Geen paniek, in een-tweedrie-vier zet je een hoedje van papier in elkaar. Na wat knip- en plakwerk vier je verder feest als dinosaurus, draak, prinses
of ruimtewezen.

