Iets Digitaal

De digitale wereld staat niet stil. Ook in de wereld van kunst en cultuur worden voortdurend nieuwe media
geïntroduceerd. Soms zeer opvallend, soms zonder dat we erbij stilstaan.
Tijdens ‘iets digitaal’ toveren we ons cultuurcentrum om tot een multimediale plek en laten we jou voor het eerst
kennismaken met digitale cultuurbeleving.
Op het programma:
 Mobiele arcadehal: drie arcadegames, boeiend voor spelers van alle leeftijden, van beginners tot
doorgewinterde gamers. De games zijn creatief en artistiek van inslag en dus vaak anders dan wat tieners
en volwassenen normaal spelen.
 Podcast 'Duke': 'Duke' is een fictiepodcast van de Wetterse Ellen Vander Heyden, De stemmen van o.m.
Jonas Van Thielen, Jeroen Lenaerts en Viv Van Dingenen nemen jou mee in een pyschologische thriller over
de verdwijning van een 20-jarig meisje.
 Veloman: Veloman is een mobiel gamestation. Slaag jij erin om de hoogste dagscore te halen in het
iconische spelletje Pacman, maar dan wel in 3D-versie?
 <H=0p!>: een interactief hinkelspel zonder stoepkrijt en een steentje maar met audiovisuele animaties.
Voor kinderen, maar ook voor volwassenen die zich nog eens kind willen voelen.
 Lezer-letterregen: een interactieve videoprojectie die jou letterlijk onderdompelt in de wereld van poëzie.
Jouw lichaam wordt een reservoir van letters dat je lezend ledigt.
 Silent Disco: zin in een coronaveilig feestje zonder geluidsoverlast voor jouzelf en jouw buren? Duik dan
even met jouw bubbel in de silent disco. Met jouw lichtgevende hoofdtelefoon zie je er ook nog hip uit.
 Mash-up: Neem plaats achter de mash-uptafel en laat de beste dj in jezelf naar boven komen. Je mixt zelf
beelden, geluidseffecten en muziek tot een nieuw filmpje. Door de Europese Commissie bekroond als meest
innovatieve media-educatieproject.
 Spiegel, Spiegel: een innovatieve vorm van theater in een digitale arena. In de beslotenheid van een
WhatsApp-groep beleef je het oeroude verhaal van Echo en Narcissus via messages, emoji’s en
onverwachte chatwendingen. Je wordt meegezogen in een digitaal drama waarvan de afloop ongezien is.
'Spiegel, Spiegel' speelt om 17 uur, apart inschrijven is verplicht. Deelnemen kan enkel vanaf 16+ én met
een smartphone met WhatsApp. Vergeet ook geen oortjes of een koptelefoon mee te brengen.
In samenwerking met Bibliotheek Wetteren
Met medewerking van Cultuurconnect, EXOOT, tBEDRIJF, Fonkel vzw, J.E.F. & Salon Salut
Veiligheidsmaatregelen COVID-19
 We beperken het aantal bezoekers per tijdsblok.
 We ontsmetten installaties of plaatsen ontsmettingsmiddel en handgel.
 Vergeet niet de algemene beschermingsmaatregelen: draag een mondmasker tijdens jouw bezoek, hou
afstand van elkaar, ontsmet de handen waar nodig

Praktische informatie
Leeftijd: Voor iedereen vanaf 8 jaar
Op voorhand inschrijven is verplicht. Je kan kiezen uit twee tijdsblokken:
 15 tot 16.20 uur
 16.40 tot 18 uur
Voor het WhatsApp-theater 'Spiegel, Spiegel' moet je apart inschrijven.

Waar
Cultuurcentrum Nova
Molenstraat 2
9230 Wetteren
tel: 09 365 20 20
e-mail: cc.nova@wetteren.be

Prijs
Gratis
Bestel tickets

Organisatie
Cultuurcentrum Nova
Molenstraat 2
9230 Wetteren
tel: 09 365 20 20
e-mail: cc.nova@wetteren.be
website: http://www.ccnovawetteren.be

contactinfo
Cultuurcentrum Nova
Molenstraat 2
9230 Wetteren
T 09 365 20 20
cc.nova@wetteren.be
http://www.ccnovawetteren.be

Openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen gesloten
Alle informatie

