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Festival van de
architectuur
in Antwerpen
Dit jaar is de stad Antwerpen
de gastheer van het tweejaarlijk
se Festival van de architectuur.
Het evenement wordt georgani
seerd door het Vlaams Architec
tuurinstituut (VAi) en vindt
plaats van 8 tot en met 17 sep
tember. Het interdisciplinaire
programma van het festival staat
stil bij het belang van goede ar
chitectuur en de verrassende
raakvlakken waarbinnen archi
tecten, bewoners, maar ook kun
stenaars, performers en omge
ving elkaar ontmoeten. ‘Architec
tuur is fundamenteel meertalig’,
zegt Christoph Grafe, directeur
van het VAi

Landschip voor anker

Pianistcomponist Jef Neve en chocolatier Dominique Persoone zullen op 26 augustus het publiek muzikaal en culinair laten genieten.

© was

Studio 100 wil breder publiek aanspreken met nieuw festival Lekker Klassiek

Klassieke muziek en
gastronomie in Boom
Studio 100 pakt in
augustus uit met een
gloednieuw festival in
de Schorre in Boom.
‘Lekker Klassiek’
brengt klassieke
muziek en lekker eten
samen.

maken bijna uitsluitend kinder
programma’s’, zegt Anja Van Men
sel, ceo van Studio 100 Benelux.
‘Er zijn ook uitzonderingen, zoals
de musical ‘Daens’ of ‘1418’. In het
verleden hebben we ons vooral ge
focust op entertainment voor fa
milies en kinderen. In de toe
komst willen we onze expertise
richten naar een breder publiek.’

JAN STASSIJNS
B O O M I Studio 100 breng je niet
meteen in verband met klassieke
muziek, maar dat verandert op za
terdag 26 augustus met de eerste
editie van Lekker Klassiek in het
Provinciaal Recreatiedomein De
Schorre. Studio 100 mikt op vijf
duizend bezoekers of meer.
Pianistcomponist Jef Neve
kreeg de artistieke leiding en ver
zamelde voor de twee podia gezel
schappen zoals O’Brass, Vivente
Voce en solisten waaronder Lie
brecht Vanbeckevoort (laureaat
van de Koning Elisabethwedstrijd
tien jaar geleden red.), Anja Van
Engeland, Ana Naqé en Francois
Soons. De klassieke muziek be
perkt zich niet alleen tot de podia.
Doorheen het domein van De
Schorre valt er heel wat te beleven
met muzikaal straattheater. ‘We

Ook culinair festival

Jef Neve is alvast erg enthousi
ast. ‘Lekker Klassiek brengt toe
gankelijke muziek van topkwali
teit’, zegt hij. ‘Op het hoofdpodium
kunnen we een groot symfonisch
orkest van meer dan zeventig mu
zikanten samenbrengen. Het twee
uur durende slotconcert wordt
een echte sensatie, onder begelei
ding van het symfonische orkest

Lekker Klassiek is echter ook
een culinair festival. Daarvoor
kan je terecht bij de verschillende
foodstandjes, waar de topchefs
van kookzender Njam! voor het
eten instaan. Onder anderen Ro
ger Van Damme van restaurant
Het Gebaar, Shockolatier Domi
nique Persoone, Johan Segers van
’t Fornuis en de IJslandse Dagny
Ros Asmundsdottir tekenen pre
sent. ‘We proberen altijd te combi
neren’, zegt Van Mensel. ‘Muziek

‘We proberen altijd
te combineren.
Muziek en theater,
televisie en muziek
en nu ook muziek
en lekker eten’

‘Evenementen zoals
Lekker Klassiek
trekken ook
mensen aan die
anders niet naar
concertzalen gaan’

Symfonisch orkest
VAN ONZE MEDEWERKER

La Passione. Op het andere podi
um brengen we kleinere ensem
bles. Het is de ideale gelegenheid
om ook minder bekende artiesten
en ensembles bekend te maken bij
het grote publiek. Het wordt ge
woon genieten.’

ANJA VAN MENSEL

LUK LEMMENS

Studio 100

Gedeputeerde voor cultuur

en theater, televisie en muziek en
nu ook muziek en lekker eten. We
zijn ervan overtuigd dat die twee
perfect samengaan.’

Grote meerwaarde
Het provinciebestuur is blij
met het nieuwe festival op het
Provinciaal
recreatiedomein.
‘Klassieke muziek vindt te weinig
zijn weg buiten de concertzalen.
Voor veel mensen blijft er een
drempel’, zegt gedeputeerde voor
Cultuur, Luk Lemmens. ‘Evene
menten zoals Lekker Klassiek
trekken ook mensen aan die an
ders niet naar concertgebouwen
gaan.’ Zijn collega Bruno Peeters,
gedeputeerde voor Recreatie en
Groendomeinen, is eveneens te
vreden. ‘Het is een grote meer
waarde dat liefhebbers van klas
sieke muziek naar de Schorre ko
men en dat bezoekers van de
Schorre hun weg naar klassieke
muziek vinden.’
Lekker Klassiek vindt plaats op
zaterdag 26 augustus in de Schor
re in Boom. De concerten en muzi
kale straatacts beginnen om 17
uur op verschillende locaties in
het domein. Om 21 uur begint het
slotconcert onder muzikale bege
leiding van het symfonisch orkest
La Passione. Info en tickets op
www.lekkerklassiek.be

Via meer dan honderd activi
teiten wordt aangetoond dat ar
chitectuur meer is dan alleen
bouwen. Het festival opent op
8 september met de Nacht van
de architectuur in deSingel, in
samenwerking met de beroeps
vereniging voor architecten. Die
avond arriveert ook het kunste
naarscollectief Time Circus met
het spraakmakende Landschip,
dat gedurende het festival voor
anker ligt aan deSingel.
Op 10 september openen op
merkelijke gebouwen en ont
werpbureaus in Vlaanderen en
Brussel de deuren tijdens de Dag
van de architectuur. Die dag pre
senteren het Vlaams Architec
tuurinstituut en Heritade een ge
zamenlijk luik dat aansluit bij de
Dag van de architectuur en bij
Open Monumentendag. Meer in
formatie vind je op www.festival
andarchitectuur.be (blg)

Antwerpen

Kielse
leerlingen
ontdekken
droomberoep
Na Let's Go Urban organi
seert ook Studio Kompas work
shops in kader van Antwerp
Childrens Zone. Met dat onder
wijsproject wil de stad het aan
tal kinderen dat de school ver
laat zonder diploma doen dalen.
Een van de aspecten is de leer
tijduitbreiding, aansluitend op
de lesuren waarin leerlingen
hun talenten kunnen ontdekken.
Studio Kompas nodigde giste
ren 22 leerlingen van basis
school De Schakel uit in het
Provinciaal Veiligheidsinstituut.
Elke woensdag organiseren ze
workshops waarbij rolmodellen
over hun beroep vertellen. ‘Op
die manier verruimen we het
toekomstperspectief van de leer
lingen’, zegt onderwijsschepen
Claude Marinower (Open VLD).
‘We tonen hen dat ook zij dat
kunnen bereiken.’ (jas)

