Persbericht
Op stap met Max en Mya
DIEST – Wil je graag coronaproof kennismaken met de Hagelandse Academie voor
Muziek en Woord? Kom dan mee ‘Op stap met Max en Mya’! Ontdek het aanbod van
de HAMW via een toffe wandeling en een knotsgek luisterverhaal.
Geen gewone open dag

De Hagelandse Academie voor Muziek en Woord (HAMW) organiseert ter vervanging
van haar traditionele open dag een wandeling met bijbehorend luisterverhaal.
Is jouw kind een kleine creatieveling die houdt van zingen, muziek maken of toneel
spelen? Kom dan mee 'op stap met Max en Mya'. Vanaf zaterdag 12 juni kan je
gratis deelnemen aan een toffe wandeling met een knotsgek luisterverhaal in de
omgeving van de academie (HAMW). Max en Mya gaan op speurtocht naar hun
artistieke talent. Onderweg maken ze niet alleen kennis met de vele verschillende
instrumenten, maar ze ontmoeten ook vreemde figuren om een groot raadsel op te
lossen. Zo ontdekken ook de deelnemende kinderen samen met hun ouders de
geheimen en het aanbod van de academie..
Gratis activiteit voor kinderen
De activiteit is gratis en op maat van kinderen tussen 5 en 9 jaar. Deelnemers
registreren zich op voorhand op de website van de HAMW: www.hamw.be. Eens ze
ingeschreven zijn, kunnen ze het routeplan downloaden.
De wandeling is 3 km lang en vertrekt aan het bezoekerscentrum Webbekoms
Broek. Op de wandelroute zijn 8 haltes voorzien. Bij iedere halte kunnen deelnemers
een QR-code scannen om het volgend fragment van het verhaal te beluisteren. Op
het einde van de wandeling, als je het raadsel goed hebt opgelost, kan je een leuke

foto nemen bij een grote afbeelding van Max en Mya. De wandeling en het verhaal
zijn beschikbaar van 12 juni tot en met 30 september 2021.

Overtuigd? Inschrijven!
Heeft je kleine artiest de smaak te pakken? Ben je overtuigd van het aanbod van de
academie en wil je graag leerling worden? De inschrijvingen voor de muziek-en
toneelopleidingen lopen net zoals de wandeling van 12 juni tot en met 30
september. Alle informatie kan je terugvinden op www.hamw.be.

Praktisch

-

Wanneer: doorlopend van 12 juni – 30 september 2021

-

Wie: kinderen van 5 – 9 jaar

-

Vertrekpunt: bezoekerscentrum Webbekoms Broek (Omer
Vanaudenhovenlaan 48, 3290 Diest)

-

Eindpunt: HAMW Diest: Grauwzustersstraat 10, 3290 Diest
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