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regio ANTWERPEN
Kunstenaarscollectief Time Circus mag tot 2021 aan Kattendijkdok blijven

Antwerpse zomer start
dit weekend in Bar Paniek
Liefhebbers van de
artistieke Bar Paniek
aan het Kattendijkdok
mogen zich in de
handen wrijven. Dit
weekend opent
De Loods opnieuw de
deuren. Zo wordt de
zomer van Antwerpen
op gang getrapt met
een driedaags
programma.
ELIEN VAN WYNSBERGHE
A N T W E R P E N I Het kunstenaars
collectief Time Circus heeft span
nende weken achter de rug. Pas
eind januari kregen ze te horen
dat het Kattendijkdok ook de vol
gende vier jaar hun thuisbasis zal
zijn. Dat betekent dat Bar Paniek
terugkeert, en nog wel dit week
end.
‘We openen De Loods met een
uitgebreid, driedaags program
ma’, zegt Bram Soli, de drijvende
kracht achter Time Circus. ‘Ieder
een die bij het project hoort, zal
dan zichzelf en zijn of haar werk
voorstellen. Time Circus neemt
slechts een derde van De Loods in.
We hebben kunstenaars van aller
lei disciplines uitgenodigd, om de
dynamiek van deze locatie nog te
vergroten.’
Zo zullen (muziek)theater en
performancegezelschappen Post
uit Hessdalen en Tuning People
ook aanwezig zijn. Antwerpen
Kunstenstad maakt deze zomer
eveneens deel uit van De Loods en
staat er in voor atelier en repeti
tieruimtes, en opname en mu
ziekstudio’s.

Goedkope pintjes
Het hele weekendprogramma
zal ter plekke uithangen, zodat
bezoekers weten wat ze op welk
ogenblik mogen verwachten. The
ater, performance en muziek
slaan er de hoofdnoot, en daar
naast zal het gezellig vertoeven
zijn in de bar. Zaterdagavond kan
er verder gefeest worden in Het
Bos tijdens Bosdans. Op maan

Bram Soli  zittend tegen de paal  maakt met andere gedreven zielen Bar Paniek klaar voor de opening.

dagavond wordt er afgesloten met
muzikant Stef Kamil Carlens.
Dit weekend biedt dus een
kans tot kennismaking met de be
drijvige zielen die de komende da
gen, weken en maanden een frisse
wind door De Loods zullen doen
waaien. Dat gebeurt echter deels
onzichtbaar voor het grote pu
bliek. ‘De atelierruimtes zijn dit
weekend immers uitzonderlijk

‘Nu we hier zeker
nog enkele jaren
kunnen blijven,
willen we van
deze plek echt
iets maken’
BRAM SOLI

Kunstenaarscollectief Time Circus

geopend’, zegt Soli. ‘Het publieke
aspect van De Loods wordt verder
ingevuld door Bar Paniek.’
Er zit dit jaar dus geen vervolg
voor ‘Born in Antwerp’ in. ‘We
hadden gemerkt dat mensen die
tijdens de zomermaanden Bar Pa
niek bezoeken, dat niet om speci
fieke optredens of een bepaalde
programmatie doen’, zegt Soli. ‘Ze
komen hier om gezellig een goed
koop pintje te drinken en rustig
met mekaar te praten.’
Bar Paniek zal elke dag open
zijn tussen 11 en 23 uur. Soli: ‘Dat
sluitingsuur kregen we  evenals
een decibelbeperking  opgelegd
om overlast voor de buurtbewo
ners te voorkomen.’ Deels daarom
slaat Time Circus de handen in el
kaar met kunstencentrum
Het Bos. ‘Het Bos zal hier een zo
meragenda aan het water organi
seren’, klinkt het. ‘Wanneer ons
terras ’s avonds nog vol zit, kun

nen we met z’n allen richting An
kerrui trekken om daar tot in de
vroege uurtjes door te feesten.’

Mobiele stad Landschip
Alsof dat nog niet genoeg was,
is er nog iets waar bezoekers deze
zomermaanden én de volgende
vier jaar hun ogen op kunnen uit
kijken. ‘Onze huidige overeen
komst met de stad loopt tot 2021’,
zegt Soli. ‘Tot dan zullen we hier
met Time Circus bouwen aan een
Landschip. Dat is een soort mo
biele stad: een groot voertuig
waarin we al onze expertise ver
werken, en waarmee we na het
verloop van onze concessie willen
gaan reizen.’
Het Landschip moet het mag
num opus worden van Time Cir
cus. Aangedreven door man
kracht zal het kunstenaarscollec
tief met dit amfibievoertuig nu
eens te land, dan weer te water de
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wereld rondtrekken, met als eer
ste tussenstop Griekenland en
vervolgens verder richting vrij
heid.
‘Mensen kunnen ons aan het
werk zien in ons open atelier. Er
zal hier onophoudelijk een spek
takel worden vertoond.’ Een keer
per jaar zal Time Circus met zijn
Landschip naar buiten treden.
‘Dit jaar staat dat gepland voor
september, tijdens het Festival
van de Architectuur in deSingel.’
Het belooft dus een levendige
zomer te worden aan het Katten
dijkdok. Nu al is het er alle hens
aan dek. ‘We weten immers nog
niet zo lang dat we hier kunnen
blijven. We zijn ons dus nog maar
net goed en wel aan het organise
ren. Maar nu we zeker zijn dat we
hier nog enkele jaren kunnen zit
ten, willen we van deze plek weer
echt iets maken, en daar zijn we
natuurlijk blij om.’
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