Programmering  Kidspiration  Festival  2015,  Pioenpark  Groningen

Ateliertent
Hoofdpodium

Bewegingstent

Theatertent

1  of  2  coins

2  coins

2  coins

Techniek  bakken

Zwangerschaps  dans

Atelier  1

Atelier  2

gratis

1  of  2  coins

Hans  de  Troubadour

VaderdagVlag  maken

Magisch  bos

Overal  en  nergens

Markt

Lekker  eten  en  drinken

Doorlopend

Doorlopend

Doorlopend

Doorlopend

Tijden

11.00

11.15

11.30

11.45

(0-‐6  jaar)

(alle  leeftijden)

Open  podium

-‐  schaduwen

-‐  drijven

-‐  Magisch  bosparcours  
      (Scoef)
-‐  Boswachter

&  dansen  met  je  baby

Verhalenverteller  

Dreumes  Yoga  

  (8-‐12  jarigen)

-‐  zinken
12.00
Stadsdichter  

-‐  magneten

Levend  speelgoed

12.15

12.30

12.45

13.00

13.15

Bestuur  op  t  Podium

Open  podium

Breakdance    

(3-‐6  jaar)

    (6-‐12  jarigen)

Hans  de  Troubadour

Verhalenverteller  

(alle  leeftijden)
Heldenreis  
vilt
(5-‐12  jarigen)

13.30

13.45

(alle  leeftijden)

Fleur  Marin  (zang)

Magische  druipkaars

Judo

maken

(3-‐6  jarigen)

  (8-‐12  jarigen)

-‐  Baby  verzorgingscaravan

-‐  PUUR  Kindercoaching

-‐  Frank  Los
-‐  Coen  Dalini

-‐  Schminken

-‐  EkoPlaza  Drinken
      Limonade,  koffie  en  thee
-‐  Kraamzorg  Het  Groene  Kruis       en  heerlijke  taarten!

-‐  Laat  de  stenen  spelen

-‐  SCN

-‐  Bassmuziek  -‐  Muziekschool

-‐  Labyrinth

-‐  Repair  café  junior

-‐  De  avonturen  van  Elvi
      en  Spot  (4  -‐  10  jaar)
-‐  Honden  fluisteraar
      (vanaf  13.00)

-‐  Insecten  hotel
-‐  Kiekjeskar

-‐  Wasbaar  Wonderland
    
-‐  Droomatelier
    
-‐  Popke

-‐  Expeditie  Toentje

-‐  Studio  Janien

-‐  Bibliotheek  +  iPad

-‐  Babygebaar

-‐  Tekentafel  koppoters

-‐  Fairback  Kringloop

-‐  Knuffeldokter  (in  
Ateliertent)

-‐  Afrikadi
-‐  Inkra  marketing  &  Lifestyle

(4  -‐  10  jarigen)

Goochelaar  Thomas

Theatersport  Ine

Judo

(10-‐12  jarigen)

Magische  druipkaars

14.30

14.45

Heldenreis  
vilt
(5-‐12  jarigen)

Koppoters

Jarigen

(4  -‐  10  jarigen)

Breakdance  

Musophie

Vrij  knutselen

(6-‐12  jarigen)

(4+)

15.00
(alle  leeftijden)

Theatersport  Ine

15.15

15.30

15.45

Stadsdichter  

Heldenreis  
vilt
(5-‐12  jarigen)

Samen  Bewegen  ouder  -‐
kind

(6-‐8  jarigen)

(alle  leeftijden)
Break  dance

16.00
Vrij  Knutselen

Magische  druipkaars

Haka

Koppoters

(alle  leeftijden)

maken

(6-‐12  jarigen)

(4+)

16.15
Open  podium
16.30

16.45

Haka

(4  -‐  10  jarigen)

Open  podium

VaderdagVlag  maken

Afrikaanse  Dans  

Goochelworkshop

(alle  leeftijden)

(alle  leeftijden)

(6-‐12  jarigen)

Afrikadi

Samen  Bewegen  ouder-‐
kind

Theater  Spelletjes  

Afrikaanse  dans  

(alle  leeftijden)

(9-‐12  jaar)

17.00
17.15

17.30

17.45
18.00

18.15

en  Jembé

Beweging  en  
18.30

18.45

Open  podium

-‐  Sap
      Maak  je  eigen  sapjes  in
      de  blenders  van  de  Sapkar!

-‐  Ouder  &  Kind  Café

-‐  Lactatiekundige  Berber
maken

-‐  Broodjes
      Heerlijke  broodjes  van  
      Stephens  SmaakAtelier

-‐  Kinderffeestjes  Paletje

14.15
Annie  Tak

-‐  PIzza
      Hout  gestookte  Pietsa
      bakfiets  van  Wouter  Asmus

-‐  Tropical  caravan
      Nacho  chips,  fruit  cocktails  
      en  soep

-‐  Lactatiekundige  Groningen

(6-‐12  jarigen)

-‐  Bio-‐ijs
      Heerlijke  bio-‐ijs  van  Lilly's

-‐  Leer  Origami

14.00
(alle  leeftijden)

-‐  EkoPlaza  Bio  Crepes
      Bij  onze  Amsterdams
      pannenkoekenbaksters!

-‐  Capoeira  (vanaf  13.30  uur) -‐  Het  Zonnekompas
    
-‐  Twannie
-‐  BabyGebaren  Groningen

theater  spelen  (6+)

19.00

Download  programma  op:  www.kidspirationfestival.nl

