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SPARKOH! | Wetenschappelijk avonturenpark in
Frameries, vlak bij Bergen
Rue De Mons 3
Frameries - 7080
Contact: +32 65 61 21 60
Hyacinthe Arthurs

https://sparkoh.be/

Stap in voor een fascinerende wetenschapsreis! Interactieve
ruimtes, leuke animaties, themafilms en grappige uitdagingen
in SPARKOH!, in hartje Henegouwen.
SPARKOH! ligt op de site van een oude beschermde steenkoolmijn
en werd gerenoveerd door architect Jean Nouvel. De uitzonderlijke
architectuur is echt een omweg waard!

Lab'expo Chemie en levenswetenschappen
De chemie is een domein van onderzoek en vernieuwing. In
SPARKOH! wordt ze omgetoverd tot een ruimte vol ervaringen en
actieve ontdekkingen waar je kan spelen met deze
alomtegenwoordige wetenschap.

De Waouh Zone, een ruimte om bij weg te dromen
Verken de grenzen tussen de echte en de virtuele wereld in

interactie met 5 werken van kunstenaars, dankzij klank, licht en
bewegingen.

De pixelfabriek, een ruimte voor creatie
In deze ruimte laat SPARKOH! je je verbeelding aanspreken in een
digitaal labo. Je kan naar hartelust spelen met de 3D-printer, de
vinylsnijder, de digitale naaimachine...

De Mendeljev Experience
Een visuele reis die je onderdompelt in de wereld van de atomen.
Ontbind chemische elementen met je bewegingen en observeer...

De avonturentuin
Een natuurpark van 28 ha met een terril om te beklimmen en een
speeltuin om plezier te maken! Er zijn verschillende speeltuigen
(schommels, reuzentollen, deathrides...) om je te doen genieten
van geweldige fysieke, leuke en zintuigelijke ervaringen.

Niet vergeten...
Acro'bât, indoor klimparcours
het hele jaar door evenementen

Voor gezinnen
SPARKOH! organiseert regelmatig workshops voor gezinnen!
Ontdek de biodiversiteit in een poel, maak je eigen insectenhotel
of stel een nieuwsjournaal op... Alles is mogelijk in SPARKOH!
Praktische informatie: SPARKOH! is elke zondag, tijdens de
schoolvakanties en op feestdagen open van 10 tot 18 uur.

Al spelend leren, dat is SPARKOH!
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