
Vrijdag 13 december van 17.30 tot 20.00

Op de toplocatie Academie Harelbeke Anders!

Een warme, hippe fuif voor 
kinderen 

Een warm marktje met  
zelfgemaakte producten en  

een gezellige bar 
voor jongeren en volwassenen

De warmste 
vernissage

Voor jong en oud! 
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Voor jong en oud! 



Kom je beste dance-moves tonen voor 
het goede doel en pik meteen ook het 
vernissagemoment van de expo de 
Kleifabriek mee. We bouwen de academie 
om tot een coole dansvloer met hippe dj’s.  

Te oud geworden voor een kinderfuif?
Ook voor jou is er genoeg te beleven!  
Bezoek  ons warmste marktje waar producten 
worden verkocht, gemaakt door de studenten 
van Kunstkot, Animatiefilm en alle ateliers voor 
volwassen studenten.

Nog tijd over terwijl de jonge jeugd staat te 
swingen? Ouders, familie en vrienden, kortom 
iedereen, is welkom in onze ‘ouder-bar’. 
 
De inkom bedraagt 2 euro en gaat integraal 
naar het gekozen goede doel: VZW WIT.H 
Kids kunnen ook inschrijven voor een all-in 
pakket op het AHA!-secretariaat.
All-in pakket kids = 5 euro (incl. toegang + 2 drankjes 
+ een hot-dog) 

De warmste 

vernissage
kinderfuif - marktje - ouderbar

Locatie: AHA!  l  Academie Harelbeke Anders!  
Tientjesstraat 4 l  8530 Harelbeke
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