
Op ontdekking
in De Kunstfabriek

donderdag 8 t.e.m. woensdag 14 september

In De Kunstfabriek kan je taalles, beeldende vor-
ming of muzieklessen volgen op je eigen ritme. Eerst 
even kennismaken met onze groepslessen voordat 

je inschrijft? Kom dan langs tijdens de open lesweek. 
Onze deuren staan open voor alle geïnteresseerden.

De Kunstfabriek, Rietlei 103, 2570 Duffel
015 31 81 26

 duffel.be/dekunstfabriek



Beeldende vorming
In de lessen beeldende vorming ontdek je jouw creatieve mogelijkheden. 

groep 1 7 - 9 jaar za 10 september, 9 - 10.30 u.
wo 14 september, 15 - 16.30 u.

groep 2 10 - 12 jaar za 10 september, 11 - 12.30 u.
wo 14 september, 17 - 18.30 u.

groep 3 13 - 17 jaar za 10 september, 13 - 14.30 u.

groep 4 volwassenen wo 14 september, 19 - 20.30 u.

Koren: De Bende | The Gang | POPkoor’n
In het koor leer je je stem gebruiken als instrument. 

Bende 7 - 12 jaar di 13 september, 17 - 18 u.

Gang 13 - 17 jaar di 13 september, 18.30 - 19.30 u.

POPkoor’n volwassenen di 13 september, 20 - 21 u.

Muzieklab | Kunstlab
 Je leert hoe ritme voelt, hoe noten klinken en muziek leeft. 

Muzieklab 1 7 - 12 jaar do 8 september, 16 - 17.30 u.
ma 12 september, 16.15 - 17.45 u.

Muzieklab pub 13 - 17 jaar wo 14 september, 19 - 20.30 u.

Muzieklab 1 + volwassenen do 8 september, 20.30 - 22 u.

Kunstlab 3e kleuterklas ma 12 september, 16.30 - 17.30 u.

Kunstlab 1e leerjaar do 8 september, 16.30 - 17.30 u.

Spaans
In een ontspannen kader leer je stap voor stap Spaans. Tijdens de 

2-wekelijkse cursus Barhablar onderhoud je de kennis die je opdeed.

Spaans 1 16 + jaar ma 12 september, 20 - 21.30 u.

Barhablar 16 + jaar do 8 september, 19.30 - 21.30 u.

Voor de groepslessen is inschrijven mogelijk t.e.m. 

woensdag 21 september via het vrijetijdsloket of 

via www.duffel.be/webshop.


