
OPEN DAG
10 SEPTEMBER

• Gratis muziek, theater en workshops
• Informatie over cursussen

• Veel gezelligheid

Optredens, workshops en demonstraties
In onze zalen, de Kleine Spoel en Grote Spoel, en op het terras kan je genie-
ten van diverse optredens. Het programma bevat onder andere de volgen-
de onderdelen:

• van 13.00 tot 17.00 uur Doorlopend creatieve demonstraties - De Wiele
• vanaf 13.00 uur Keramiekworkshop ‘Pimp je servies’ - De Wiele
• vanaf 13.00 uur Dansworkshop HipHop/Breakdance - De Wiele
• vanaf 13.00 uur Diverse kinder- en jeugdbands - Kunstkwartier
• vanaf 13.00 uur  Workshops Silent band - Kunstkwartier
• om 13.00 en 15.10 uur Haydn Orkest Brabant – Cultuur a/d Dommel
• om 13.30 uur  Gitaarworkshop - Kunstkwartier
• om 13.40 en 15.50 uur  Optredens Muziekhuis Hofdael
• om 14.00 uur  Intro’s lezingen André Joziassen
• om 14.20 uur  Zangworkshop - Kunstkwartier
• om 15.00 uur  Demo Tai Chi - Volksuniversiteit

Voor de workshops van het Kunstkwartier is het mogelijk om je tijdens de 
middag zelf of vooraf via de website in te schrijven.

De Weeffabriek zet haar deuren open op ZATERDAG 10 SEPTEMBER
Diverse huurders en verenigingen geven informatie over hun activiteiten, zoals ZenSas Geldrop, Cultuur aan 
de Dommel, Muziekhuis Hofdael en Filmhuis Hofdael. De Weverijwinkel is geopend met mooie ambachtelijk 
geweven producten. En het historisch waterrad kan optimaal worden bezichtigd.
Van 13.00 tot 17.00 uur kan je kennis maken de verschillende cursussen en workshops die De Wiele, de Volks-
universiteit en het Kunstkwartier bij de Weeffabriek verzorgen. 

Een lekker hapje 
& drankje
Vanaf de ochtend tot 18.00 
uur zijn ons Weefcafé en 
terras open voor een hapje 
en een drankje. Met de bon 
hiernaast krijg je een gratis 
plak versgebakken cake bij 
een kop koffie of thee.

Tegen inlevering van deze waardebon:

GRATIS PLAK VERS
GEBAKKEN CAKE
bij een kop koffie of thee

Max. 1 bon per klant en alleen geldig op
10 september 2022


