
Night@TenBogaerde

Zaterdag 3 augustus 15u 
tot zondag 4 augustus 11u

PROGRAMMA

3 augustus 2019
15u  Camping open: opzetten tenten • Bar open

Doorlopend spel Volksspelen, krijttekenen

16u-17u TheaTer  Richarke
 koken Soup de Foudre
17u rondleiding Erfgoedrondleiding voor volwassenen
17u-19u workshop Beeldende Kunst / Boetseren
 CirCus Open piste workshop
18u sporT Kubb-tornooi
16u-20u  animaTie De Koning van de Speeltuin
  De Typemachine
 workshop Pintura Mágica
19u-19u30 CirCus De Reiziger
19u30 en 21u  muziek Nomad Swing
20u rondleiding Rondleiding met zaklamp 
  expo Lijf & Beeld
22u15 film Night at the Museum 2

4 augustus 2019
9u  yoga Ochtendyoga
10u eTen Ontbijt

INFO & INSCHRIJVEN

Kunstencentrum Ten Bogaerde 
Ten Bogaerdelaan 10
8670 Koksijde

Prijs per deelnemer:
Volwassenen: €18
Kinderen tot 12 jaar: €12
Kinderen jonger dan 4 jaar: gratis

Inschrijven via:
www.koksijde.be/nighttenbogaerde

www.visitkoksijde.be

film

rondleiding

eTen

Met de steun van:

19u30 en 21u

Nomad Swing
Nomad Swing brengt verschillende elementen uit de Swing Era samen.
Met een unieke sound en respect voor de roots delen ze hun keuze uit het repertoire.
 
Line-up: Ine Smet (zang), Koen De Cauter (sopraansax, klarinet, zang), Seppe 
Van Tilborg (gitaar), Dajo De Cauter (contrabas), Frederik Van den Berghe 
(drums)

20u

Expo
Spannende rondleiding met zaklamp. Ontdek Lijf & Beeld.

22u15

Night at the museum 2
Samen een film kijken op groot scherm in pyjama vanuit je tent.

Zondag 4 augustus 2019

Ochtendyoga 
Ontspan met het hele gezin in deze prachtige setting.

10u

Ontbijt
Met zijn allen samen eten aan een lange tafel. 
Lekker keuvelen met de andere campingbewoners 
bij een kopje geurende koffie en een lekkere pistolet.

11u 

Camping gesloten

muziek



Programma
Zaterdag 3 augustus 2019

15u: Camping open

Luc & Luc
Geen gezinscamping zonder nonkels.
Dus zijn Luc en Luc er bij om alles 
in goede banen te leiden,
een petanqueballetje te werpen,
de familiale activiteiten te begeleiden,
en jullie te overstelpen met nonkelse 
wijsheden bij een pint.

De Typemachine
Er was eens….lang geleden een machine 
waarmee men van alles typte. 
Sprookjesachtige verhalen, intieme, lange brieven 
aan geliefden, zakelijke contracten, wonderlijke 
poëzie, boeken van hoogstaande kwaliteit en nog 
veel meer. Stap in een stukje geschiedenis van de 
schrijvende mens en ervaar zelf: ‘De Typemachine’.
• Neem een papiertje
• Kies een typemachine
• Type je wens of wijsheid
• Doe deze in de doos
• Pak je nieuwe wijsheid

16-20u

Pintura Mágica
Hoe ziet jouw fantasiewereld eruit? 
Groeien er ijsjes aan de bomen? 
Is het gras geel? Staan de huizen op de kop? 
Met Pintura Mágica van Chonk kun je voor 
één keer in je eigen fantasiewereld stappen! 
Hoe het werkt? 
Je maakt een schilderij op papier. Er wordt 
een foto gemaakt van je schilderij. Dan word je 
uitgenodigd om voor een groot scherm te gaan staan. 
Op de monitor zie je jouw eigen schilderij achter je verschijnen. 
En tot slot maken wij een foto van jou in je 
eigen fantasiewereld!

Richarke 
Shakespeare voor kinderen
Stel nu dat je koning wordt van alles 
en iedereen, hoe zou jij het er dan vanaf brengen?
Voor deze bewerking van Shakespeares ‘Richard II’ 
regisseert Simon D’Huyvetter de krachtpaarden Michael 
Canto Minjauw, Bert Dobbelaere en Mats Vandroogenbroeck.
Ze kronen een jongeman tot koning en laten de nieuwe 
hiërachie hun werk doen.
‘Richarken’ is een uitbundige voorstelling die kinderen in 
aanraking brengt met het begrip ‘macht’.

19u-19u30

De reiziger
De reiziger uit een andere wereld installeert zich tussen 
de aardse mensen. 
Voorstelling met veel interactie en adembenemende 
jongleerkunsten.
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16-17u

Vanaf 16u

Soup de Foudre
Niets zo leuk als samen koken en een gezellig 
babbeltje slaan. Dit is waar deze workshop om 
draait.Tijdens deze workshop kookt Peter 
samen met de mensen van de camping. 
Er wordt een lekkere seizoenssoep gemaakt 
om duimen en vingers van af te likken.

koken

17u 

Erfgoedrondleiding voor volwassenen

17u-19u

Workshop Beeldende Kunst 
We maken gebruik van verf, inkt, diverse papiersoorten, karton, lijm, schaar, recyclage-
materialen,  … Het resultaat is onvoorspelbaar. Het experiment krijgt de bovenhand. We 
hoeven voor een keer niet binnen de lijntjes te kleuren.
 

Workshop Boetseren 
We ontdekken de vele mogelijkheden die een homp klei ons te bieden heeft. 
Onder begeleiding van een docent beeldende kunst ervaren we hoe we expressie en 
structuur kunnen aanbrengen in een vormeloze massa klei. Uiteindelijk creëren we 
een prachtig beeld dat in één oogopslag een heel verhaal vertelt.

17u-19u

Open pist
Leer hier enkele basistechnieken en wie weet 
word je later wel een echte circusartiest!

18u

Kubb-tornooi
Door zijn eenvoudige regels is het geschikt voor alle 
leeftijden. Neem dus gerust deel met de ganse familie! 
Allez hup met de kubb!

16-20u

Koning van de Speeltuin
Spelen is van levensbelang! Door te spelen word je een gelukkiger mens. Je kunt actief 
deelnemen, of alleen kijken. Een speeltuin voor mensen, geschikt voor alle leeftijden.
Drie bijzonder interactieve kunstzinnige installaties om mee te spelen. Een wip met 
daarop twee luie stoelen, een gigantische grote bellenblazer die wordt aangedreven 
door spierkracht en de draaimolen gemaakt van een tandem en een bank.

sporT


