
Tiener- en jongerenaanbod 
KORTRIJK

Voorjaar
2018

Info nodig over het kleuter- en kinderaanbod? 
Draai dan snel deze brochure om!
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Ga er op uit met 
 

Ga je naar de Budascoop, zwemmen, bib, fitnessen in de Lange Munte, naar een museum,…?  Spaar dan met je  UiTPAS  punten en ruil deze om tegen supercoole voordelen: gratis drankjes, kortingen op tickets, zwembeurten, brillen, T-shirts, powerbanks en nog zo veel meer.

Punten kan je niet enkel sparen in Kortrijk maar in alle steden en gemeenten die werken met  UiTPAS . Whaaaaaat? Yessssss? Dus ook in de volledige regio zuidwest -Vlaanderen, Gent, Oostende, Brussel. Het aantal steden blijft maar groeien.

Kom je in aanmerking voor verhoogde tegemoetkoming (eens vragen aan je ouders),  dan krijg je overal in onze regio een fikse korting van 80%.

 

Voor een  UiTPAS  betaal je eenmalig € 3 of € 1 met verhoogde tegemoetkoming.  Deze kaart is persoonlijk en levenslang geldig.

 

Wacht dus niet langer en ga naar een van de 23 activatiepunten in Kortrijk en … ga er op UiT!
Meer info: www.kortrijk.be/uitpas of via uitpas@kortrijk.be.



Doorlopende activiteiten p04

Eénmalige activiteiten / Events p07

FEBRUARI
Woensdag 14 februari  > Workshop gaming: virtual reality games ism The Lab p/07

Vrijdag 16 februari > Uitstap: Jumplay in Gistel p/07

Dinsdag 20 februari > Comedytrack on tour 
    met Ygor uit Poperinge & Iwein Segers p/08 

MAART 
Donderdag 1 maart  > Jubilee! – Han Solo p/09

Donderdag 15 maart > Nachtvorst – Die Verdammte Spielerei p/10

Donderdag 20 maart > Comedytrack on Tour met Joost Van Hyfte & Tom Bibo p/10

APRIL
Donderdag 5 april > Finger food & mocktails p/08

Donderdag 12 april > Workshop mode: flock jouw t-shirt ism Texture p/08

Dinsdag 17 april > Comedytrack met Jeroen Leenders & Soe Nsuki p/10

Donderdag 19 april > Zo doen we dat hier – Comedytrack – Piepschuim p/10

Workshop(reeksen) p11

In deze brochure kan je nagaan wat de Stad Kortrijk allemaal in 
petto heeft voor tieners en jongeren. En dit voor de periode januari 
tot en met juni.
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DOORLOPENDE
ACTIVITEITEN

Academie Kortrijk
[6-12 JAAR]

De Academie Kortrijk organiseert cursussen 
algemeen beeldende vorming voor kinderen 
van 6 tot 12 jaar. Voor tieners vanaf 12 jaar 
organiseert de Academie cursussen beeldende 
vorming, architecturale vorming, digitale vor-
ming en striptekenen.

Meer info en inschrijvingen:
Academie Kortrijk 
Houtmarkt 5, Kortrijk | www.kortrijk.be/academie 
academie@kortrijk.be | 056 27 78 60

Vzw AjKo 
Kortrijks Jeugdwelzijnswerk
Vzw AjKo is het Kortrijks Jeugdwelzijnswerk 
met verschillende deelwerkingen verspreid 
over de binnenstad én met aandacht voor 
de deelgemeenten. We organiseren dagelijks 
activiteiten voor diverse groepen kinderen en 
jongeren tussen de 3 en de 25 jaar. De kinderen 
en jongeren bepalen zelf mee welke activitei-
ten er doorgaan.

De verschillende deelwerkingen zijn Buurt-
sport Kortrijk (6-15 jaar), Pretmobiel (3-12 jaar),  
Jenga (15-25 jaar), Meisjeswerking (12-25 jaar), 
kleine K (6-12 jaar), Jeugdwerk Bissegem  
(15 - 25 jaar) en Boothuis (12-25 jaar).

Jongeren kunnen ook terecht in de open ont-
moetingsruimte van vzw AjKo!

Meer info en inschrijvingen:
Vzw AjKo – Kortrijks Jeugdwelzijnswerk | Grote Markt 
54, Kortrijk | www.kortrijk.be/jeugd | 056 27 73 07

Vzw AjKo – Jongerenwerking Jenga
[15-25 JAAR]

Jenga is een ontmoetingsplaats voor en door 
jongeren met verschillende culturele ach-
tergronden. Doorheen de week worden er 
verschillende activiteiten georganiseerd waar 
jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Jenga wil, 
samen met de jongeren, onlosmakelijk deel 
uitmaken van de stad. De jongerenwerking is 
actief op facebook waar de activiteitenkalen-
ders van elke maand gepost worden.

Meer info:
Vzw AjKo – Jenga | Veldstraat 158, Kortrijk 
Mats.Callens@kortrijk.be | 0498 90 93 40 
Facebook: Jenga – Vzw AjKo

Vzw AjKo – Meisjeswerking
[12-25 JAAR]

De meisjeswerking is een werking voor en door 
meisjes. Er is ruimte voor ontmoeting, ontspan-
ning en vrijetijdsactiviteiten. Tweewekelijks is 
er een activiteit op zaterdag. Daarnaast worden 
de meisjes ook gestimuleerd om als vrijwilliger 
de werking mee te dragen.

Meer info:
Vzw AjKo – Meisjeswerking | Veldstraat 158, 
Kortrijk |  stine.houthoofd@kortrijk.be |  
0473 86 29 49 |  
Facebook: Meisjeswerking – vzw AjKo



Vzw AjKo – Jeugdwerk Bissegem
[15-25 JAAR]

Deze werking bestaat uit vrijwilligers die op 
regelmatige tijdstippen activiteiten organiseert. 
Geïnteresseerd in deze jongerenwerking? Wil 
je samen met hen een fuif organiseren, helpen 
tijdens de bar- of kidswerking, een graffiti-jam 
organiseren of deelnemen aan één van de 
leuke daguitstappen? Geef dan gerust een 
seintje bij de jeugdopbouwwerkster. Iedereen 
is welkom! Bekijk ook zeker eens onze kalender 
op de Facebookpagina!

Meer info:
Vzw AjKo - Jeugwerk Bissegem | Bissegemplaats 8, 
Bissegem | Melanie.Reynaert@kortrijk.be |  
0473 86 29 62 |  
Facebook: Jeugdwerk Bissegem – Vzw AjKo

Vzw AjKo – Buurtsport
[6-15 JAAR]

Doe je graag aan sport of speel je liever wat 
spelletjes? Bij Buurtsport Kortrijk is er voor elk 
wat wils! Buurtsport vind je o.a. op Lange Mun-
te, Vetex, Overleie, Dubbele Haagjes, Driehof-
steden en op tal van andere locaties. Daarnaast 
worden er nog andere activiteiten georgani-
seerd. Kijk voor het volledige programma zeker 
eens in je buurtkrant.

Meer info:
Vzw AjKo - Buurtsport | Grote markt 54, Kortrijk 
Tom.Verhelst@Kortrijk.be | 0473 86 28 44

Vzw AjKo – Boothuis
[12-25 JAAR]  

In Boothuis staan de jongeren mee aan het 
roer, sturen mee de werking, hebben inspraak 
over de groepsactiviteiten en het vormingsaan-
bod. Zij zetten ook samen van alles op touw om 
de werking uit te dragen.

Meer info:
Vzw AjKo - Boothuis | Spinnerijkaai 100, Kortrijk 
Hanne.Berghman@kortrijk.be | 0473 86 29 72 
Facebook: Boothuis – Vzw AjKo 

BUDA::lab   UiTPAS

BUDA::lab is de plek om je creatieve geest de 
vrije loop te laten. Leer werken met een echte 
3-D printer, maak alle mogelijke creaties in de 
kartonsnijmachine en nog zo veel meer. Kom 
langs en ontdek wat BUDA::lab voor jou kan 
betekenen.

Meer info:
BUDA::lab | Dam 2A, Kortrijk | www.budalab.be 
www.ingegno.be | info@budalab.be | 056 51 91 83

Conservatorium 
Het Conservatorium Kortrijk organiseert 
opleidingen podiumkunsten, dat staat voor 
MUZIEK-WOORD en DANS. Voor MUZIEK is er 
instap mogelijk vanaf 6 jaar, voor MUZIEKINITI-
ATIE, NOTENLEER vanaf 8 jaar en daarna keuze 
van het leren bespelen van een instrument. In 
de afdeling DANS kan men vanaf 5 jaar terecht 
in de KLEUTERDANS en zo verder de KLASSIEKE 
DA?SOPLEIDING volgen.Ook vanaf 8 jaar is men 
welkom in de afdeling WOORD waar men start 
met dictie tot VOORDRACHT en TONEEL.

Meer info:
Conservatorium | Conservatoriumplein 3, Kortrijk 
www.kortrijk.be/conservatorium 
conservatorium@kortrijk.be | 056 27 78 80

Natuurpunt
Je ooit afgevraagd wat voor diertjes in je vijver 
zwemmen? Wou je graag weten welke kruiden 
in je gazon je wel of niet op mag eten? Of 
misschien wil je die vogel leren kennen die 
jou elke morgen wekt? Als de natuur je boeit, 
kom dan eens naar een van onze activiteiten. 
Samen kunnen we de natuur mooier en beter 
te maken.

Meer info en inschrijvingen:
Natuurpunt | Maandagveld 5, Kortrijk | 
natuurpuntkortrijk@telenet.be | 056 20 05 10

Passerelle
Zin om jezelf uit te drukken in dans of om 
samen met anderen naar een voorstelling toe 
te werken? Van 6 tot 30 jaar kan je bij Passerelle 
terecht voor een eerste kennismaking met he-
dendaagse dans of om je eigen dansparcours 
verder te ontwikkelen. Hiervoor organiseert 
Passerelle op geregelde basis workshops, pro-
jecten, ateliers...

Meer info en inschrijvingen:
Passerrelle | Kapucijnenstraat 10, Kortrijk 
www.passerellevzw.be | info@passerellevzw.be 
056 25 50 77
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Speelpleinwerking Wasper  
Tienerwerking ‘CWT’
[12-15 JAAR]

‘CWT’ staat voor ‘Coole Wasper Tieners’. Met 
deze toffe bende worden in alle schoolva-
kanties aparte activiteiten georganiseerd. De 
uitvalbasis blijft De Warande maar activiteiten 
op locatie zijn zeker mogelijk. Spontane inval-
len en wilde ideeën krijgen tijdens de speel-
pleinweken alle kansen. Tieners kunnen zich 
lid maken van de facebookgroep ‘CWT Wasper’, 
daar worden de activiteiten aangekondigd. 

Meer info:
Speelpleinwerking Wasper -  Tienerwerking |  
De Warande vzw | Ringlaan 30a, Heule |  
lore.coucke@kortrijk.be | 0479 40 52 86 | 
Facebook: ‘CWT Wasper’

Vzw Sportplus   UiTPAS

Het hele jaar door organiseert vzw Sportplus 
superleuke sportactiviteiten op maat van alle 
kinderen en jongeren vanaf 6 maand tot 16 
jaar: waterwennen, leren zwemmen, rolle bolle, 
alles met de bal, sportmix, dans, … We laten 
kinderen proeven van verschillende bewe-
gingsvormen en bieden de mogelijkheid aan 
om recreatief te sporten. Sportplus vormt ook 
de ideale opstap naar de sportclub. Tijdens de 
vakantieperiodes kunnen kinderen vanaf 2de 
kleuter terecht in tal van vakantiekampen met 
zowel sport, spel en cultuur. Er is keuze tussen 
dagkampen met opvang voor- en na of halve 
dagkampen in voor- of namiddag.

Meer info:
Vzw Sportplus | Bad Godesberglaan 22, Kortrijk |
056 27 80 00

Quindo
Quindo staat voor straffe webradio voor en 
door jong Kortrijk, met avontuurlijke muziek en 
originele programma’s over de eigen stad. De 
radio is het kloppende hart van een medialab 
waar jongeren kunnen experimenteren met 
alle vormen van media. Er wordt gewerkt in een 
professionele redactie en een state-of-the art-
radiostudio. Jongeren kunnen zich

bij Quindo het hele jaar door bijscholen dankzij 
coole workshops, infosessies en masterclasses 
onder leiding van (bekende) mensen uit het 
vak. Nadien kunnen ze bij Quindo aan de slag 
als radio-Dj, presentator, technicus, producer, 
journalist, fotograaf, cameraman, webdesigner 
en zoveel meer.

Het volledige workshopaanbod is terug te 
vinden op Quindo.be/Workshops

Meer info en inschrijvingen:
Quindo | Conservatoriumplein 1, Kortrijk 
www.quindo.be | info@quindo.be | 056 27 79 03 
Inschrijven via www.kortrijk.be/webshop



JEUGDCENTRUM TRANZIT  
EENMALIGE ACTIVITEITEN

Tijdens de vakantieperiodes (uitgezonderd de kerstvakantie) kan je als tiener of jongere 
kennis maken met verschillende soorten activiteiten. Koken, workshops, crea-activiteiten, 
themadagen en daguitstappen staan hier op het programma. Daardoor kunnen jullie proe-
ven van wat vrije tijd zoal te bieden heeft, zonder zich te binden aan één soort activiteit.
DE UIT-PAS

- door deelname aan deze activiteiten kan je heel wat punten sparen!
- met kansentarief betaal je zelf maar 20% van de deelnameprijs!

ANNULEREN

Als je ingeschreven bent, dan verwachten we dat je aanwezig zal zijn. Kan je er toch niet bij 
zijn, verwittig dan minimum 14 dagen voor de start van de activiteit via email (jeugdcen-
trum@kortrijk.be) of bel op het nr 056/27 73 40. Er wordt bij annulatie 5 euro administra-
tiekosten aangerekend. Je hebt altijd een doktersbriefje nodig als je tot 14 dagen voor de 
activiteit annuleert. Bij niet tijdig verwittigen/geen doktersbriefje zullen de gereserveerde 
plaatsen aangerekend worden/ niet terug betaald worden.

REGIONALE STERAANBIEDINGEN

De Regionale Grabbelpas, het samenwerkingsverband tussen de jeugddiensten van Harel-
beke, Waregem, Zwevegem en Kortrijk organiseren Regionale steraanbiedingen tijdens de 
vakantieperiodes. Dit zijn grotere daguitstappen voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. 

INSCHRIJVEN

Je kan inschrijven vanaf maandag 15 januari 2018.
Online inschrijven op www.kortrijk.be/webshop vanaf 9u, telefonisch tijdens de ope-
ningsuren van JC Tranzit.

TOEGANG JC TRANZIT

Je kan de parking oprijden via het rondpunt aan de Burgemeester Lambrechtlaan. Tijdens 
het 1ste uur kan je gratis parkeren en heb je voldoende tijd om de kinderen af te zetten/
op te halen. Oprijden via de Magdalenastraat kan niet meer, doe je dit toch dan wordt 
je geflitst en krijg je een boete. Fietsers en voetgangers kunnen via de voetgangers- en 
fietstunnel Tranzit bereiken. Ook via de Magdalenastraat thv fietsenstalling CVO Miras kan 
je wandelen en/of fietsen tot aan de ingang van Tranzit.
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WOENSDAG 14 FEBRUARI

Workshop gaming: virtual reality games 
ism The Lab
[V.A. 12 JAAR] – 14U TOT 17U

Schrijf je in en dompel je onder in de wereld van de virtual reality 
games!
LOCATIE

Jeugdcentrum Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk | € 3

VRIJDAG 16 FEBRUARI

Uitstap: Jumplay in Gistel 
[V.A. 12 JAAR] – 13U30 TOT 17U30

Jumplay trampolinepark Gistel brengt trampoline springen naar 
ongekende hoogtes! Het 950m² trampolinepark bezorgt je een 
onvergetelijke ervaring van uitdaging, avontuur en entertain-
ment!
LOCATIE

De bus vertrekt aan Jeugdcentrum Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, 
Kortrijk | € 15 (drankje inbegrepen)
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DONDERDAG 5 APRIL

Finger food & mocktails
[12-16 JAAR] – 14U TOT 16U30

Wil je iemand op een originele manier verrassen? Leer op een 
snelle en eenvoudige manier lekkere fingerfood gerechtjes in 
combinatie met een heerlijke mocktail klaarmaken. Nadien krijg 
je alle recepten mee naar huis waar je verder kunt oefenen.
LOCATIE

Jeugdcentrum Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk | € 5

DONDERDAG 12 APRIL

Workshop mode: flock jouw t-shirt ism Texture
[12-16 JAAR] – 14U TOT 17U

Je vindt die prints op t-shirts maar saai en onpersoonlijk en je 
bent op zoek naar een eigen touch. Doe dan mee met deze 
workshop en pimp met flockfolie jouw t-shirt tot een hip en uniek 
stuk in je kleerkast. Breng je eigen t-shirt mee en laat je fantasie 
de vrije loop. Geef het een tweede leven en tover het om tot jouw 
lievelingsstuk… Inspiratie nodig voor flockpatronen? Kijk vooraf 
eens op google of pinterest…
LOCATIE

Texture | Noordstraat 28, Kortrijk | € 5  
(snack, drankje en een effen t-shirt meebrengen) 

Workshop lasercutten voor beginners 
[11 - 14 JAAR ]  - 16U TOT 17U30

Wist je dat je met een laserstraal leuke vormen kan snijden uit 
hout- en kunststofplaten?Daarmee kan je coole voorwerpen 
maken. We leren je hoe je die vormen kan tekenen met een com-
puter en hoe je ze kan doorsturen naar de lasercutter.
LOCATIE

Hogeschool VIVES | MAAKLAB | LEGO Education Innovation Studio | 
Universiteitslaan 2, Kortrijk | gratis vooraf inschrijven, max. 12 deelnemers 
inschrijven bij: rik.hostyn@vives.be 



DINSDAG 20 FEBRUARI 

ComedyTrack on tour 
met Ygor uit Poperinge & Iwein Segers  
[V.A. 16 JAAR] - 20U15

ComedyTrack* on tour is de sfeerrijkste reizende comedyclub van 
Kortrijk. Elke derde dinsdagavond van de maand geven 2 topco-
medians je op locatie een voorsmaakje van hun nieuwe avond-
vullend programma, een try-out dus. Jan-Bart de Muelenaere is 
uw gastheer, presentator en reisgids! Dinsdagen zullen nog nooit 
zo lachwekkend plezant geweest zijn! Ditmaal verwelkomen we 
Ygor uit Poperinge & Iwein Segers.
LOCATIE

Muziekcafé Pand.A | Conservatoriumplein 1, Kortrijk | € 10 / € 8  
(-26j) / € 6 (Red. Kortrijk Studentenstad) | Inschrijven bij: UiT in Kortrijk | 
056 23 98 55 | Schouwburgplein 14, Kortrijk 

DONDERDAG 1 MAART

Jubilee! - Han Solo
[V.A. 16 JAAR] - 20U15

Hoera! Han solo staat 10 jaar op de Vlaamse podia en gaat niet 
onopgemerkt voorbij. Géén stapje terug, maar een tandje bij. 
Géén bloemen of kransen, maar verbaal vuurwerk. Geen klas-
sieke ‘Best of’-show, maar een stevig buffet van oud én nieuw 
materiaal.
LOCATIE

Schouwburg Kortrijk | Schouwburgplein 14, Kortrijk |  
€ 15 / € 13,5 (-26j) | Inschrijven bij: UiT in Kortrijk | 056 23 98 55 | 
Schouwburgplein 14, Kortrijk

SCHOUWBURG KORTRIJK   UiTPAS

De reusachtig grote en mooie zaal van Schouwburg Kortrijk spreekt tot de verbeelding van 
kinderen. Daarnaast laten de vele familievoorstellingen doorheen het jaar hen dromen en 
hun fantasie op hol slaan. Al meer dan tien jaar krijgen kinderen het tijdens de krokusva-
kantie bovendien volledig voor het zeggen tijdens Spinrag. Tientallen voorstellingen en 
workshops, van muziek maken tot dansen, van luisteren tot kijken, … zorgen ervoor dat 
deze vakantie een onvergetelijke periode wordt!

MEER INFO EN INSCHRIJVINGEN

Schouwburg Kortrijk | Schouwburgplein 14, Kortrijk |
www.schouwburgkortrijk.be | schouwburg@kortrijk.be | 056 23 98 50
Spinrag | diverse locaties | www.spinrag.be | tickets: 056 23 98 55
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DONDERDAG 15 MAART

Nachtvorst - Die Verdammte Spielerei 
[V.A. 16 JAAR] - 20U15

In hun ‘Nachtvorst’ gaat Die Verdammte Spielerei op zoek naar de 
charme van de nacht, door de duisternis uit te pluizen in al zijn 
facetten. Van de pure eenzame dronkaard en het feestgedruis van 
overvolle cafés, tot de stilte van het sterrenkijken en het bonken 
van de stroboscopen. 
LOCATIE

Schouwburg Kortrijk | Schouwburgplein 14, Kortrijk | € 15 / € 13,5 
(-26j) | Inschrijven bij: UiT in Kortrijk | 056 23 98 55 | Schouwburgplein 14, 
Kortrijk

DINSDAG 20 MAART

ComedyTrack on Tour met Joost Van Hyfte & Tom 
Bibo
[V.A. 16 JAAR] -  20U15

ComedyTrack* on tour is de sfeerrijkste reizende comedyclub van 
Kortrijk. Elke derde dinsdagavond van de maand geven 2 top-
comedians, deze keer: Joost Van Hyfte & Tom Bibo, je op locatie 
een voorsmaakje van hun nieuwe avondvullend programma, een 
try-out dus. Jan-Bart de Muelenaere is uw gastheer, presentator 
en reisgids! Dinsdagen zullen nog nooit zo lachwekkend plezant 
geweest zijn!
LOCATIE

VC Mozaïek | Overleiestraat 15A Kortrijk | € 10 / € 8 (-26j) /  
€ 6 (Red. Kortrijk Studentenstad) |  
Inschrijven bij: UiT in Kortrijk | 056 23 98 55 | Schouwburgplein 14, Kortrijk  

DINSDAG 17 APRIL

ComedyTrack met Jeroen Leenders & Soe Nsuki 
[V.A. 16 JAAR] - 20U15

ComedyTrack* on tour is de sfeerrijkste reizende comedyclub van 
Kortrijk. Elke derde dinsdagavond van de maand geven 2 topco-
medians je op locatie een voorsmaakje van hun nieuwe avond-
vullend programma, een try-out dus. Jan-Bart de Muelenaere is 
uw gastheer, presentator en reisgids tijdens deze humoristische 
trip met Jeroen Leenders & Soe Nsuki! 
LOCATIE

Hotelschool Rhizo | Senator Coolestraat 1, Kortrijk |  
€ 10 / € 8 (-26j) / € 6 (Red. Kortrijk Studentenstad) |  
Inschrijven bij: UiT in Kortrijk | 056 23 98 55 | Schouwburgplein 14   

DONDERDAG 19 APRIL

Zo doen we dat hier - ComedyTrack: Piepschuim 
[V.A. 16 JAAR] - 20U15

Een waanzinnig muzikaal en energiek programma over grote 
thema’s en kleine problemen. ‘Zo doen we dat hier’ ligt op het 
snijvlak van muziek, cabaret, en theater: tomeloze energie, prach-
tige teksten, virtuoze muziek, veel humor, sprekende mimiek en 
soms… een verrassend dansje. 
LOCATIE

Concertstudio | Conservatoriumplein 1, Kortrijk | € 12 / € 10,8 (-26j) |  
Inschrijven bij: UiT in Kortrijk | 056 23 98 55 | Schouwburgplein 14, Kortrijk 



WORKSHOP (REEKSEN)

CodeFever
CodeFever is een STEM-academie die in verschillende steden in 
Vlaanderen programmeerlessen voor kinderen organiseert. Leren 
programmeren is dé basiscompetentie van de toekomst. Eigenlijk 
zouden alle kinderen moeten leren programmeren. CodeFever 
maakt kinderen futureproof. Met een eigen uniek en uitgekiend 
lessenpakket worden kinderen op een toffe manier gestructu-
reerd de belangrijkste basisinzichten geleerd.
MEER INFO EN INSCHRIJVINGEN:

CODEFEVER | www.codefever.be | info@codefever.be

ZATERDAG 24 FEBRUARI TEM 19 MEI 
(reservedatum 26 mei)

DigiHeroes
[12 - 15 JAAR] - 11U TOT 12U30 

CodeFever leert kinderen ‘computationeel denken’, dé basisvaar-
digheid van de toekomst. Deze 21st century skill wordt ook wel 
het nieuwe lezen en schrijven genoemd. 

CodeFever wil van kinderen digitale ‘creators’ maken in plaats van 
enkel ‘users’, een belangrijke nuance in deze snel digitaliserende 
maatschappij.
LOCATIE

Hogeschool VIVES | Doorniksesteenweg 145, Kortrijk | 
€240,- voor een reeks van 10 lessen | Inschrijven bij: www.codefever.be
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HIPHOP ACADEMIE DE STROATE

De Stroate is een Hip Hop Academie die dienst doet als creatief, sociaal en educatief cen-
trum voor en door jongeren. Hier kunnen kinderen, jongeren en volwassenen van 5 tot 126 
jaar terecht voor allerhande workshopreeksen, evenementen en ontmoetingsmomenten. 
Deze zijn steeds toegankelijk, los van voorkennis, van beginner tot gevorderden. 

Er zijn intussen al jongeren die eerst zelf workshops volgden en nu ook doorgegroeid zijn 
naar lesgever. Afgelopen jaar werd er ook met enkele deelnemers een liveshow gecreëerd 
waar we binnenkort een CD van uitbrengen. 

Ons workshop aanbod wordt ook aangeboden voor grote groepen, zowel op verplaatsing 
als bij ons op de academie in de Zwevegemsestraat 13 te Kortrijk. 

MEER INFO EN INSCHRIJVINGEN

Vanaf 12 januari via mail naar destroate@gmail.com 

WOENSDAG (1) 17/01, 24/01, 31/01 EN 07/02 
OF (2) - 14/02, 21/02, 28/02 EN 07/03

Rap met MC Equal
[8 - 30 JAAR] – 14U TOT 18U 
INDIVIDUELE LES OF PER TWEE VAN 30 MIN.

In deze workshopreeks leer je de volledige basis van de rijmkunst, 
zowel rap als poëzie.

Je leert verschillende technieken aan en er wordt toegewerkt 
naar een eigen nummer. 

Dit is de ideale leerschool voor de beginnende of gevorderde 
schrijver. Kom het zelf ontdekken!
LOCATIE

Hiphop academie De Stroate | Zwevegemsestraat 13, Kortrijk |  
€ 25 (4 lessen)  | Inschrijven via destroate@gmail.com

WOENSDAG (1) 17/01, 24/01, 31/01 EN 07/02 
OF (2) 14/02, 21/02, 28/02 EN 07/03

Graffiti met Street Art MC Bullet
[10 - 30 JAAR] – 14U30 TOT 16U

In deze workshopreeks leer je de volledige basis van Graffiti, van 
schets tot persoonlijke tag, eigen stickers, stencils en het hoe en 
waarom van Graffiti . Met als orgelpunt een groepsuitstap  voor 
het echte werk. Je leert verschillende technieken aan en er wordt 
toegewerkt naar een afgewerkte muurtekening . Dit is de ideale 
leerschool voor de beginnende of gevorderde tekenaar. Kom het 
zelf ontdekken!
LOCATIE

Hiphop academie De Stroate | Zwevegemsestraat 13, Kortrijk |  
€ 50 (4 lessen)  | Inschrijven via destroate@gmail.com

ZATERDAG 20/01, 03/02, 17/02, 03/03, 17/03 
EN 31/03

Tekst-Stiel met Siebrand
[8 - 30 JAAR] – 14U TOT 18U – INDIVIDUELE LES VAN 30 MIN.

In deze workshopreeks leer je de volledige basis bij het opmaken 
van tekst, gedicht, rap of voordracht in specifieke vorm. 
Via tweewekelijkse sessies gaan we aan de slag met concrete 
schrijfopdrachten & oefeningen, met als doel om na iedere sessie 



op z’n minst een aanzet tot een nieuwe tekst te hebben. 
Dit is de ideale leerschool voor de creatieve schrijver. Kom het zelf 
ontdekken!
LOCATIE

Hiphop academie De Stroate | Zwevegemsestraat 13, Kortrijk |  
€ 30 (6 lessen)  | Inschrijven via destroate@gmail.com

WOENSDAG (1) 17/01, 24/01, 31/01 EN 7/02 
OF (2) 14/02, 21/02, 28/02 EN 7/03

Breakdance met Thanh Root Division
[6 - 30 JAAR] – 14U TOT 15U

In deze workshopreeks wordt de basis van breakdance uitgelegd 
en aangeleerd. De basis bestaande uit toprock, footwork, power-
move, freeze en salto wordt in groep geoefend, maar ieder op zijn 
eigen tempo. 
LOCATIE

Hiphop academie De Stroate | Zwevegemsestraat 13, Kortrijk |  
€ 25 (4 lessen)  | Inschrijven via destroate@gmail.com

WOENSDAG (1) 17/01, 24/01, 31/01 EN 07/02  
OF (2) 14/02, 21/02, 28/02 EN 07/03  

Hip Hop Dance met Ilmas
[6 - 30 JAAR] – 15U TOT 16U 

Van oldschool tot newschool hiphop worden alle steps ingeoe-
fend. Er wordt nadruk gezet op freestyle en expressie. 

LOCATIE

Hiphop academie De Stroate | Zwevegemsestraat 13, Kortrijk |  
€ 25 (4 lessen)  | Inschrijven via destroate@gmail.com

ZATERDAG 20/01, 27/01, 03/02 EN 10/02 

Workshops DJ met Sensi
[12 - 30 JAAR] – 14U TOT 18U - INDIVIDUELE SESSIES VAN 30 MIN.

Geen voorkennis/materiaal vereist - indien je zelf over materiaal 
beschikt en dat wenst te gebruiken kan dat natuurlijk ook (geef 
dit mee bij inschrijving a.u.b.)
LOCATIE

Hiphop academie De Stroate | Zwevegemsestraat 13, Kortrijk |  
€ 25 (4 lessen)  | Inschrijven via destroate@gmail.com

WOENSDAG (1) 17/01, 24/01, 31/01 EN 07/02  
OF (2) 14/02, 21/02, 28/02 EN 07/03 

Popping met Rodie
[6 - 30 JAAR] – 16U TOT 17U

Popping is een dans gebaseerd op het kunnen snel kunnen 
opspannen en ontspannen van je spieren. Je leert naast de basic 
pop ook waving, robotics, …
LOCATIE

Hiphop academie De Stroate | Zwevegemsestraat 13, Kortrijk |  
€ 25 (4 lessen)  | Inschrijven via destroate@gmail.com
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ELKE ZATERDAG

Freerun met Exception Mouvement
[V.A. 12 JAAR] – 11U-13U (GEVORDERDEN) OF 13U-15U (BEGINNERS)

Exception Movement biedt in Kortrijk lessen Parkour en Freerun-
ning aan voor deelnemers vanaf 12 jaar. Heb je zin in fysieke 
uitdagingen waarbij het leren controleren van lichaam en geest 
centraal staan? Neem dan zeker deel aan twee proeflessen. Je 
leert er klimmen, springen, slingeren, rollen en nog veel meer. 
Lesgevers met jarenlange ervaring begeleiden de wekelijkse les-
sen en staan altijd paraat om je uitleg en tips te geven.
LOCATIE

Urban Sports Park | Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk |  
www.exceptionmovement.wordpress.com

WOENSDAG 21/02, 28/02, 07/03, 14/03  
EN 21/03 

DJ met DJ SNES
[14 - 25 JAAR] – 18U30U TOT 19U30U

Droom je er van om een party-DJ te worden? DJ SNES leert je hoe 
de structuur van een nummer opgebouwd is en hoe je verschil-
lende nummers met elkaar kan mixen. Van beatmatchen tot num-
merkeuzes, alles om op een volgend feestje te schitteren.
LOCATIE

Jeugdcentrum Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk |  
€ 25 (5 lessen)

JEUGDCENTRUM TRANZIT  
WORKSHOPREEKSEN

Tieners en jongeren kunnen tijdens het voorjaar kennismaken met verschillende soorten 
workshopreeksen. Onze workshopreeksen zijn afgestemd op een beginners niveau. Na 
het volgen van onze reeksen zijn er doorgroeimogelijkheden bij partnerorganisaties zoals 
Track, Skateboard Academy, …

DE UIT-PAS

- door deelname aan deze activiteiten kan je heel wat punten sparen!
- met kansentarief betaal je zelf maar 20% van de deelnameprijs!

ANNULEREN

Als je ingeschreven bent, dan verwachten we dat je aanwezig zal zijn. Kan je er toch niet bij 
zijn, verwittig dan minimum 14 dagen voor de start van de activiteit via email (jeugdcen-
trum@kortrijk.be) of bel op het nr 056/27 73 40. Er wordt bij annulatie 5 euro administra-
tiekosten aangerekend. Je hebt altijd een doktersbriefje nodig als je tot 14 dagen voor de 
activiteit annuleert. Bij niet tijdig verwittigen/geen doktersbriefje zullen de gereserveerde 
plaatsen aangerekend worden/ niet terug betaald worden.

INSCHRIJVEN

Je kan inschrijven vanaf maandag 15 januari 2018
Online inschrijven op www.kortrijk.be/webshop vanaf 9u, telefonisch tijdens de openings-
uren van JC Tranzit.

TOEGANG JC TRANZIT

Je kan de parking oprijden via het rondpunt aan de Burgemeester Lambrechtlaan. Tijdens 
het 1ste uur kan je gratis parkeren en heb je voldoende tijd om de kinderen af te zetten/
op te halen. Oprijden via de Magdalenastraat kan niet meer, doe je dit toch dan wordt 
je geflitst en krijg je een boete. Fietsers en voetgangers kunnen via de voetgangers- en 
fietstunnel Tranzit bereiken. Ook via de Magdalenastraat thv fietsenstalling CVO Miras kan 
je wandelen en/of fietsen tot aan de ingang van Tranzit.



DONDERDAG 22/02, 01/03, 08/03, 15/03  
EN 22/03 

Opnametechnieken met Chillow
[14 - 25 JAAR] – 18U TOT 19U30

Speel je in een (beginnende) band en ben je klaar om je eerste 
nummers of demo’s zelf op te nemen? 

Chillow leert je in deze workshopreeks alle nodige skills om de 
audio zo goed mogelijk vast te zetten. Van het richten van micro’s, 
gebruik van pre-amps tot rooting door het software programma 
CuBase.
LOCATIE

Jeugdcentrum Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk | 
€ 25 (5 lessen)

MAANDAG 19/02, 26/02, 05/03, DINSDAG 
20/03, DONDERDAG 22/03 & MAANDAG 
26/03 

Workshopreeks PA-techniek met Lorin
[16 - 25 JAAR] – 19U TOT 22U

Heb je tijdens optredens meer aandacht voor de man achter de 
knopjes en de kwaliteit van het geluid dan voor de artiesten op 
het podium? Verdiep je in de PA-technieken en wordt zelf ‘de man 
aan de knopjes’! Concreter? Je leert micro’s & speakers afstem-
men, de werking van zowel een analoge als digitale tafel en FX, 
EQ’s & dynamics om uiteindelijk zelfstandig een set te bouwen.

LOCATIE

Jeugdcentrum Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk | 
€ 30 (6 lessen)

ZATERDAG 24/02, 03/03, 10/03, 17/03  
EN 24/03 

Step met Wout
[8 - 14 JAAR] – 10U TOT 11U30

Ben jij een beginnende stepper en zijn de termen tailwhip, 
barspin & salad je nog onbekend? Schrijf je dan zeker in voor deze 
workshopreeks step om deze tricks aan te leren.
LOCATIE

Jeugdcentrum Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk | 
€ 25 (5 lessen)

ZATERDAG 24/02, 03/03, 10/03, 17/03  
EN 24/03 

BMX met Wolf
[10 - 16 JAAR] – 13U TOT 14U30

Ben je bmx-er maar mis je dat laatste duwtje in de rug om je te 
wagen aan je eerste ‘drop’? Schrijf je dan zeker in voor dit bmx – 
kamp! 

Samen met Wolf Casier leer je je grenzen verleggen en maak je 
kennis met het Urban Sports Park. 

Breng je eigen BMX en valbescherming mee!
LOCATIE

Jeugdcentrum Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk 
helm verplicht | eigen bmx meebrengen | € 25 (5 lessen)
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MUZIEKCENTRUM TRACK

Dit is de ontmoetingsplaats voor iedereen die op een actieve of passieve manier met 
muziek begaan is. Je kan er terecht voor repetities tot opnames, lessenreeksen, workshops, 
coaching & advies, jamsessies en concertjes.

5 of 10-delig lessentraject/coaching waarbij de lesinhoud vanuit de leerling zelf vertrekt. 
Wat wil hij/zij bereiken? Is een deelname aan deze lessenreeks in functie van een project, 
het spelen of zingen in een band, opnames, een toegangsexamen, pure recreatie, … ? Alles 
is mogelijk!

Dit traject is voor muzikanten – jong/oud/amateur/semipro – met reeds een verworven 
kennis (muziekschool, initiatielessen JC Tranzit, privélessen, …) m.b.t het bespelen van een 
instrument én met een bereidheid om zich verder te verbeteren in een aantal – zelfgekozen 
– aspecten.

De lesinhoud omvat meer dan enkel het puur technisch kunnen bespelen van het instru-
ment. Ook aspecten als sound & gear, verdieping in stijl, professionalisering, ... zijn zeker 
even belangrijk.

MEER INFO EN INSCHRIJVINGEN

Muziekcentrum Track | Conservatoriumplein 1, Kortrijk | www.muziekcentrumtrack.be |  
info@muziekcentrumtrack.be | 056 27 79 00

DONDERDAG 1 FEBRUARI  
TEM DONDERDAG 3 MEI 

Workshopreeks Akoestische Gitaar & Songwriting 
met Filip Huyghebaert (The Catatonics, ...) 
[V.A. 12 JAAR] - TUSSEN 16U - 22U

10 lessen van 30’ voor € 150 
LOCATIE

Muziekcentrum Track | Conservatoriumplein 1, Kortrijk |  
www.muziekcentrumtrack.be | info@muziekcentrumtrack.be |  
056 27 79 00 | Inschrijven bij: Muziekcentrum Track

MAANDAG 2 FEBRUARI  
TEM MAANDAG 30 APRIL 

Workshopreeks Drums met Steven De Wijngaert
[V.A. 12 JAAR ] - TUSSEN 16U - 22U

10 lessen van 30’ voor € 150
LOCATIE

Muziekcentrum Track | Conservatoriumplein 1, Kortrijk |  
www.muziekcentrumtrack.be | info@muziekcentrumtrack.be |  
056 27 79 00 | Inschrijven bij: Muziekcentrum Track



MAANDAG 5 FEBRUARI TEM MAANDAG  
30 APRIL OF DINSDAG 6 FEBRUARI  
TEM DINSDAG 8 MEI  

Workshopreeks Vocals met Jonas Veirman
[V.A. 12 JAAR] - TUSSEN 14U - 22U

10 lessen van 30’ voor € 150
LOCATIE

Muziekcentrum Track | Conservatoriumplein 1, Kortrijk |  
www.muziekcentrumtrack.be | info@muziekcentrumtrack.be |  
056 27 79 00 | Inschrijven bij: Muziekcentrum Track

DINSDAG 06 FEBRUARI 
TEM DINSDAG 08 MEI 

Workshopreeks Elektrische Gitaar met Tom Barbier 
(Zornik, Headphone, ex-lemon) 
[V.A. 12 JAAR] - TUSSEN 16U30 - 22U

10 lessen van 30’ voor € 150
LOCATIE

Muziekcentrum Track | Conservatoriumplein 1, Kortrijk |  
www.muziekcentrumtrack.be | info@muziekcentrumtrack.be |  
056 27 79 00 | Inschrijven bij: Muziekcentrum Track

DONDERDAG 8 FEBRUARI  
TEM DONDERDAG 3 MEI 

Piano met Didier Deruytter (Ozark Henry, ...)
[16 - 25 JAAR] – 19U TOT 22U

10 lessen van 30’ voor € 150  
LOCATIE

Muziekcentrum Track | Conservatoriumplein 1, Kortrijk |  
www.muziekcentrumtrack.be | info@muziekcentrumtrack.be |  
056 27 79 00 | Inschrijven bij: Muziekcentrum Track
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THEATER ANTIGONE   UiTPAS

Theater Antigone is een professioneel theaterhuis in Kortrijk. Naast een gevarieerd aanbod 
aan voorstellingen organiseren wij ook theaterkampen voor jongeren. Je kan bij ons 
terecht om je eerste stappen in de theaterwereld te zetten. We improviseren, fantaseren, 
vertellen verhalen, dompelen ons onder in een personage, …

MEER INFO EN INSCHRIJVINGEN

Theater Antigone | Overleiestraat 47, Kortrijk | www.antigone.be | 
liesbeth@antigone.be | 056 24 08 87

DINSDAG 13 EN 20 MAART 

Workshop scenografie
[V.A. 16 JAAR] - 18U30 TOT 21U30 

In deze workshop geven we je een inkijk in het creatieve brein 
van de decorontwerper. Giovani Vanhoenacker, vaste scenograaf 
van Theater Antigone, leert je hoe je begint aan het ontwerp van 
een decor, waar je je inspiratie vandaan haalt, welke materialen 
je kan gebruiken, ... Naast het uitdenken van een decor ga je 
ook zelf aan de slag. Een beetje handigheid is vereist want in het 
decoratelier maak je zelf een maquette. Nadien bekijken jullie 
samen de voorstelling ‘Oeps’ en bespreken jullie met Giovani de 
scenografie van die voorstelling.
LOCATIE

Theater Antigone | Overleiestraat 47, Kortrijk | www.antigone.be | 
liesbeth@antigone.be | 056 24 08 87 | € 20 |  
Inschrijven via: www.antigone.be/nl/scenografie

DINSDAG 13 EN 20 MAART 

Workshop soundscape
[V.A. 12 JAAR] – 18U30 TOT 21U30

De invloed van muziek en geluid op een theatervoorstelling is 
zeer belangrijk. In deze workshop onderzoek je samen met onze 
vaste geluidsontwerper Niels Vanherpe wat een goede sounds-
cape is.  Je leert zelf een soundscape maken door alledaagse 
geluiden om te vormen tot nieuwe klanken. Daarvoor ga je aan 
de slag met het programma ‘Ableton Live. Nadien bekijken jullie 
samen de voorstelling ‘Oeps’ en bespreken jullie met Niels de 
soundscape van die voorstelling.
LOCATIE

Theater Antigone | Overleiestraat 47, Kortrijk | www.antigone.be | 
liesbeth@antigone.be | 056 24 08 87 | € 20 | 
Inschrijven bij: http://www.antigone.be/nl/soundscape



In Zuid-West-Vlaanderen, dus ook in Kortrijk, is het onmogelijk om 
je te vervelen in je vrije tijd. Leuke activiteiten, concerten, sporten, 
workshops en nog zo veel meer. Met de  UitPas  geniet je nu nog meer 
van dit eindeloze aanbod. Je spaart punten wanneer je deelneemt en 
deze punten kan je vervolgens inruilen tegen extra voordelen. UiTpas 
is ook beschikbaar voor mensen met een laag inkomen waarbij je kan 
genieten van 80% korting bij deelname aan UiTpas activiteiten.  Welke 
organisaties werken met UitPas? Zie Organisatoren!

MEER INFO:

WWW.UITINZUIDWEST.BE 
WWW.KORTRIJK.BE/UITPAS

WIE WIL
VRIJWILLIGER
WORDEN BIJ

?
MEER INFO: FEMKE.BAPTISTE@KORTRIJK.BE
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