Alle hobby's vertegenwoordigd op beurs Hobby & Vrije tijd
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Na een periode van vier jaar gaat komende vrijdag 20 november a.s. de beurs Hobby & Vrije tijd van start in het
WTC Expo te Leeuwarden. Het grootste hobby-evenement van Noord Nederland - een platform van ruim 180
enthousiaste, inspirerende exposanten en hobbyisten - toont dit jaar op 15.000 m2 een ongekende variëteit aan
thema's en activiteiten. Voor jong en oud met uiteenlopende interesses. Bezoekers kunnen op de beurs terecht

LEGO hotter dan ooit
Je zou denken dat in deze tijd van spelcomputers, iPads en drones de beroemde LEGO-bouwstenen minder
populair zijn. Niets is minder waar. Dat bevestigt het speciale 'LEGO-team' op Hobby & Vrije tijd, met onder
andere een varend containerschip (schaal 1:50) van 5 meter en een enorme LEGO-brug van 7,5 meter lengte.
Technisch LEGO bestaat al weer vanaf 1970. Op de beurs wordt daar een schepje bovenop gedaan, met allerlei
nieuwe generaties interactieve bouwstenen, LEGO Fusion, Games en Mindstorms, waarmee je bijvoorbeeld
eigen robots kunt bouwen en programmeren. Beleef de modelwereld Stap in de wereld van de modelbouw en
ontmoet de makers van vele inspirerende schaalmodellen. Van auto's, trucks, boten en (zweef)vliegtuigen tot
helikopters en drones. Modelbouwers uit het hele land pakken dit jaar uit met spectaculaire demonstraties van
superrealistische schaalmodellen. Hiervoor maken zij gebruik van twee enorme vaarvijvers, diverse racebanen
en een megagroot vlieggebied. De jeugd kan als primeur op de beurs een vliegbrevet, rij- of vaarbewijs halen.
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tijd.biedt iedereen volop vertier. Volwassenen kunnen zich uitleven in tientallen
workshops. Van bloemschikken, vilten en beeldhouwen tot knuffeltjes, kaarten en sieraden maken, kleuren,
tekenen en cupcakes versieren. Vanzelfsprekend kunnen de mouwen ook creatief worden opgestroopt om te
gaan haken, breien of borduren. Maar naast het zelf actief aan de slag gaan, kunnen bezoekers ook gewoon
lekker shoppen, nieuwe ideeën opdoen en materialen scoren. En niet te vergeten, het enthousiasme delen met
andere hobbyisten. Kidsfun Kinderen kunnen op zaterdag en zondag op de foto met Sint en Piet. Maar niet
alleen Sinterklaas zet Hobby & Vrije tijd op stelten. Jeugdcircus Saranti laat kids schminken, jongleerballetjes
maken, zelf acts instuderen en genieten van hun nieuwste show "ClassiCool". Op zondagmiddag kan de jeugd
smullen van de voorstelling "Beppe bakt er niets van". Een luchtig baksel met veel meel, slagroom en deeg,
aangebrande taarten en rokende ovens van theatermaker Koas van der Wal. Verder zijn er speciale
kinderworkshops. Wanneer Hobby & Vrije tijd is van vrijdag 20 tot en met zondag 22 november 2015. Vrijdag
van 13.00 tot 22.00 uur en zaterdag en zondag van 10.00 tot 18.00 uur. De beurs is te vinden in de WTC Expo,
Heliconweg 52, 8914 AT Leeuwarden. Kijk voor bereikbaarheid en parkeerinformatie op
www.wtchobbyenvrijetijd.nl. Op deze website zijn ook entreekaarten met korting te koop (€ 6,50 in plaats van
8,50). Kinderen tot en met 14 jaar gratis toegang.
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