4de EDITIE HOORCAFE &
ZOMER VAN ANTWERPEN
ZATERDAG 20 augustus 2022

GENIETEN MET al je zintuigen BIJ DE ZOMER
VAN ANTWERPEN

We vinden het belangrijk dat iedereen van onze zomerse locaties
en programma kan genieten. Daarom doen we ons best om het
festival voor iedereen toegankelijk te maken. We nodigen je graag
uit om te komen genieten met al je zintuigen!

Hoorcafé & voorstelling Spirals 20-8-2022

Kom jij ook naar het 4de Hoorcafé voor een gezellige babbel en
een lekker drankje? Ongeacht je leeftijd en wat er met je gehoor is,
je bent van harte welkom om in een ontspannen sfeer ervaringen
en tips uit te wisselen.
Breng gerust vrolijk volk mee want nadien kunnen diegene die
willen genieten van de woordeloze voorstelling Spirals.

PRAKTISCH

Ringleiding bij Cinema Urbana

Niets zaliger dan een goede film in openlucht in een gezellig
decor aan de Schelde.
Al jaren een topper van de Zomer en bovendien gratis! Kom naar
de Scheldekaaien en geniet van een film op het grote scherm, in
openlucht. Neem een stoel of kussen mee en installeer je onder
de sterrenhemel. Mensen met een hoorapparaat kunnen gebruik
maken van een ringleiding bij de films van Cinema Urbana.
Vind het programma terug op www.zva.be.

Woordeloze Voorstellingen

Wist je dat veel van de voorstellingen woordeloos zijn? Zo zijn
de voorstellingen FA, Bourask, I love you Two, Emisfero, Spirals,
Screws XL, Cloud baby met een minimum aan woorden.

Reserveer je plaatsje voor het hoorcafé via
regina@hoorcoach.com of sara@hoorconsult.be
Vergeet zeker niet je tickets te reserveren voor de voorstelling Spirals via https://www.zva.be/index.php/tickets

Heb je graag de introductie van de voorstelling op papier, kan je
dit aanvragen bij doelgroepen@zva.be.

WANNEER: Zaterdag 20-08-2022
AANVANG Hoorcafé: 13u30
AANVANG SPIRALS: 16u00
LOCATIE Park Groot Schijn, Ruggeveldlaan 486, 2100 Deurne

Meer info over toegankelijkheid van Zomer Van Antwerpen
->
doelgroepen@zva.be.

Regina Bijl (hoorcoach), Sara Bolssens (audiologe), Kyra vanden
Bossche (audiologe) Michel Lacroix (voorzitter DovenActie), Sara
Bernage (ervaringsdeskundige) en May Konings ( ervaringsdeskundige) zijn er weer bij voor praktische tips en technische info.

Luisterondersteuning bij Zeemaal 13-7-2022

Kan je de wereld redden vanuit de keuken?
Sien Vanmaele zoekt naar oplossingen om haar klimaatangst
te bedwingen. Haar zoektocht start bij de zee, de plek waar ze
vandaan komt, waar alle leven uit voortkomt.
Op 13 juli om 20u is er luisterondersteuning aanwezig bij de
voorstelling Zeemaal. Hierbij kan je gebruik maken van schrijftolk, gebarentolk of hoofdtelefoon.
Je kan tickets bestellen via mail naar chantal@zva.be met de
mededeling welk soort luisterondersteuning je wil gebruiken of
ter plaatse één van de medewerkers aanspreken.
Hoorcoach Regina Bijl en audiologe Jolien Desmet zijn aanwezig
voor vragen en praktische of technische ondersteuning.

Heb je vragen?

Vragen over technische hulpmiddelen en het gebruik ervan?
->
sara@hoorconsult.be
->
jolien@hoorcentrumjoliendesmet.be
Wil jij meer weten over het omgaan met gehoorverlies? Ontdek
samen met hoorcoach Regina Bijl meer mogelijkheden! Goed
leven en werken gaat samen met goed uitgaan en ontspannen.
->
regina@hoorcoach.com

