K u n s t ateliers
Praktische Info

voor burgers met een

Wanneer?

justitieel verleden

Op dinsdag van 13u30 – 16u
behalve schoolvakanties
Cyclus van 6 maanden

TOP HATS

Waar?

Poorthuis
Mechelsevest 10 B-3000 Leuven
Vlak bij ‘Brusselse Poort’ (bushalte)
Daar bevindt zich ons kunstatelier. Sommige
workshops gaan door in het Lemmens Instituut
(5 min. wandelen)

Kostprijs?

Gratis (inbegrepen materiaal)

Inschrijven ?
- je neemt contact met :
Agnès Rammant (artistieke leiding)
op telefoonnummer 0478 58 48 30
- of je komt naar het Poorthuis voor een
kennismaking
Website? www.artwithoutbars.be

Geen artistieke kennis en geen talenten vereist

Initiatiefnemer: Vzw Art Without Bars Asbl
Partners: Justitiehuis en CGG Leuven,
LUCA School of Arts

‘Niet gemaakt, slecht gemaakt,
goed gemaakt, elke creatie verdient
respect!’
R. Filliou

Vzw

Art Without Bars Asbl

Herstelactiviteit

Schaduwtheater

Van kerfstok tot toverstok

Top Hats, Hoge Hoeden, is een
artistiek gezelschap. Samen bedenken
en realiseren we voorstellingen van

Ons leven is elke dag opnieuw een wit
doek. De kunst bestaat erin creatief om te
gaan met schaduw en licht.

s c h a d u w t h e a t e r.
Onder de leiding van artiesten wordt
er
getekend,
geschilderd,
gemusiceerd, gedicht en gedanst.
Deze herstelactiviteit staat open voor
justitiabelen van elke cultuur, leeftijd
en regio.
Kom langs en ontdek nooit vermoede
talenten bij jou en bij de anderen.
Wekelijks deelnemen leidt je tot
nieuwe inzichten met als resultaat:
meer zelfzekerheid, creativiteit en
kritische zin.
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Op dinsdag openen de deuren op de
kunsten en op het schaduwtheater.
De
deelnemers
wisselen
van
gedachten over kunst. Ze delen hun
belevenissen en fantasieën tot er een
verhaal
ontstaat.
Zij toveren levensgrote bewegingen
op het projectiescherm en laten
zelfgemaakte
schimmenfiguren
spreken doorheen muziek en poëzie.
Op het einde van de cyclus (6
maanden) verrassen de Top Hats
familie,
vrienden
en
partnerorganisaties op een toonmoment.
Een Top Hats-certificaat opent wegen
naar maatschappelijke herwaardering.

