
06/09/’17 t.e.m. 12/09/’17 dw 6

deze week
lokaal

Dit gloednieuw en gratis stadsfestival bundelt
een aantal reeds bestaande activiteiten: de

HavenChallenge – de vroegere Havenrun – de
Vlaamse Havendag en het Drakenbootfestival
zullen dit jaar allemaal onder de noemer Part of
Antwerp vallen. Maar dat is nog lang niet alles.
Het evenement wordt georganiseerd door marke-
tingbureau Zanzibar en ondersteund door Haven-
bedrijf Antwerpen. “We zagen al snel een oppor-
tuniteit in het samenbrengen van veel losse activi-
teiten tot één groot festival, aangevuld met tal van
nieuwe activiteiten”, zegt organisator Luc Van
Hove. “Dat zorgt immers voor een mooie mix van
publiek en deelnemers!” 

Ook de stad was snel gewonnen voor het idee. “Er
worden al langer inspanningen geleverd om ha-
ven en stad dichter bij elkaar te brengen. De ge-
mene deler is de Schelde. Dat er nu een festival
wordt gecreëerd op, rond en naast het water, is de
perfecte vertaling van een Stad aan de Stroom.”

ANIMATIE
Het eerste weekend van het festival staat volledig
in het teken van feest en muziek. Het afterwork
concept Flying Pig geeft op vrijdag de aftrap, ge-
volgd door een ‘Disco2Disco party’. Een dag later
wordt er een mini-dancefestival georganiseerd
voor jongeren en op zondag zullen er liveoptre-
dens worden voorzien in de Waagnatie en jazz-
concerten in het Red Star Line Museum onder
noemer ‘Jazz@Red Star Line’.
Ook tijdens de week wordt er van alles georgani-
seerd. Wat dacht u van een 3D Street Art Expo
genaamd ‘Tizarte’? Kinderen en jongeren kun-
nen dan ook genieten van animaties en optredens.
Op woensdag 13 september wordt WannaWork
georganiseerd, een netwerkevent om jongeren en
jobs dichter bij elkaar te brengen en een dag later
bundelen Talentenstroom en Talentenfabriek
hun krachten voor een jobevent.

FAMILIES
Het tweede weekend richt zich meer op families.
Zo gaat zaterdag 16 september de eerste editie
van de Havenchallenge door en is het Draken-
bootfestival aan zijn zevende editie toe. Op de
slotdag, zondag 17 september, kunnen geïnteres-
seerden een blik werpen achter de schermen van
de Antwerpse haven en de kleinsten kunnen ge-
nieten van straattheater door theatergezelschap
Froefroe. Een groot volksfeest op het Zaha Ha-
didplein met onder andere Laston & Geo en Dis-
cobaar A Moeder achter de draaitafels sluit ‘Part
of Antwerp’ af. Gedurende het hele gebeuren zal
er ook foodtruck festival worden georganiseerd.
Q

De volledige programmatie kan je nalezen op
www.partofantwerp.be

NIEUW TIENDAAGS FESTIVAL VAN 8 TOT EN MET 17 SEPTEMBER
DE HAVEN STAAT CENTRAAL

Nieuw event ‘Part of Antwerp’ 
ANTWERPEN Q Er wordt een
nieuw tiendaags festival gelan-
ceerd in Antwerpen waarbij de
haven centraal staat. ‘Part of
Antwerp’ situeert zich van
vrijdag 8 tot en met zondag 17
september op en rond het Ei-
landje. 

Het eerste
weekend staat
volledig in het

teken van feest
en muziek. 

Het gratis stadsfestival bundelt een aantal reeds bestaande activiteiten.
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EVELIEN JANSEN

SLIM NAAR ANTWERPEN
CASHBACKACTIE
Avantida, een bedrijf dat lege contai-
ners van de baan haalt, lanceert
amen met Slim naar Antwerpen een
cashbackactie om containertrans-
porteurs te stimuleren de depotX-
applicatie te gebruiken. DepotX
optimaliseert het vervoer van lege
zeecontainers. Met deze financiële
bonus hoopt Slim naar Antwerpen
een gedragswijziging bij de trans-
porteurs te stimuleren en zo meer
dan 5.000 lege containers van de
Antwerpse Ring te houden. 

ANTWERPEN KIJKT TERUG OP EEN
GESLAAGDE ZOMER
Antwerpen heeft een geslaagd toe-
ristisch zomerseizoen achter de rug.
Ondanks het mindere weer in juli en
augustus werd het globaal toch een
zeer goede zomer voor tal van at-
tracties, hotels en evenementen,
met bijna 4 miljoen dagtrippers. Dat
is een stijging van bijna 5% ten op-
zichte van 2016. 37% van de dagtoe-
risten komt uit het buitenland.

STREET ART GEEFT KLEUR AAN
GRIJZE MUREN
Je hoeft niet naar een museum om
kunstwerken te zien: dat kan ook in
de straten van Berchem. De nieuwe
Street Art Berchem-wandelroute
brengt je langs de meest indruk-
wekkende muurschilderingen van
het district. Street art krijgt de jong-
ste jaren veel meer aandacht en je
ziet het ook op veel plaatsen opdui-
ken. Een ervan is een enorme potvis
op de zijgevel van zwembad Groe-
nenhoek. De gratis folder met wan-
delroute kan je ophalen in het dis-
trictshuis van Berchem, Grotesteen-
weg 150 alsook in CCBerchem,
Driekoningenstraat 126. Q (anni)

Info: www.aerosolkings.com

KNIPOOGJES

ANTWERPEN Q Van vrijdag 8 september tot en
met zondag 17 september loopt het Festival van
de Architectuur. “De Nacht van de Architectuur,
in samenwerking met het BVA georganiseerd, is
het spetterende openingsfeest van het nieuwe fes-
tival”, aldus Rosan Meijer van het Vlaams Archi-
tectuurinstituut.

TWEEJAARLIJKS FESTIVAL
“Sinds 2002 organiseerden we al jaarlijks de Dag
van de Architectuur. Dit jaar beslisten we om dit
om te vormen tot een tweejaarlijks festival.” Elke
editie zal een andere stad als host fungeren. Dit
jaar werd er gekozen voor Antwerpen als uitvals-
basis. “Antwerpen is een heel interessante stad,
zowel qua infrastructuur als qua architectuur.”

Zowel de Nacht van de Architectuur als het Festi-
val zijn voor het brede publiek toegankelijk. “We
hebben een evenwichtig programma samenge-
steld dat zowel voor de professional interessant
is, als voor wie nog niet veel kennis over architec-
tuur heeft.” De Nacht van de Architectuur start op
vrijdag 8 september om 21 u. in deSingel. Tot
diep in de nacht kan je er dansen op muziek van
bekende DJ’s, luisteren naar live muziek, genie-
ten van food, drinks en secret cinema, deelnemen
aan speeddates en boeiende debatten met experts
of je slag slaan tijdens een veiling. Tickets kosten
20 euro aan de kassa. Q (vade)

Info: www.bvarchitecten.be/
nachtvandearchitectuurDit jaar werd er gekozen voor Antwerpen als uitvalsbasis.

Nacht van de Architectuur
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