
LOKALE HELDEN
Van: Poppunt

Vrijdag 28 april 

Tijdens de eerste dag van de WAK zett en we lokale muzikale helden   
in de schijnwerpers. 

Kom bijvoorbeeld naar de concertavond onder de stadshal met de 
Murgafanfare van Komen en Gaan, 
Fapy Laferti n en de Slovaakse Roma, 
het Harira Project en een Gentse 
megacypher. Een organisati e van de 
Cultuurdienst CIRCA en IN-Gent.

Maar ook op talloze andere locati es 
zijn er concerten. Benieuwd naar 
het volledige programma? Neem 
snel een kijkje op de website!

WORKSHOPS EN TANGOSALON
Van: Danshuis De Ingang

Vrijdag 28 april: 
van 20.15 tot 22.30 uur – BASISLES
Zaterdag 6 mei: 
van 20 tot 21 uur – LES ‘MUZIKALITEIT VAN DANSEN’ 
van 21 tot 1 uur – TANGOSALON

De eerste les is voor beginnende dansers die hun basis willen opfrissen of 
uitbreiden. In de tweede les maak je kennis met de conventi es en structuur 
van de tangodansmuziek. Daarbij besteden Saskia en Steven aandacht aan 
de muzikale invulling van leider en volger. Als afsluiter vindt het tangosalon 
plaats waar Dj Johan zorgt voor 
afwisselende muziek. 

Trek je tango-outf it aan en breng je 
dansschoenen mee ... ons parket 
wacht om passioneel, romanti sch, 
temperamentvol of speels ‘bedanst’ 
te worden.

KUNSTSALON 2017 ‘SAMEN’
Van: Cultuurplatf orm Drongen en Curieus Gent-West

Vrijdag 28 april: 
start om 20 uur
Zaterdag 29 april: 
van 14 tot 18 uur
Zondag 30 april: 
van  10 tot 13 uur 
en van 14 tot 18 uur
Maandag 1 mei: 
van 10 tot 18 uur

Kom lokale kunstenaars uit Drongen 
ontdekken op deze tentoonstelling 
van curator MaRf.

KLEINE ERGERNISSEN
Van: Improv Comedy

Zaterdag 29 april: deel 1 van 20 tot 20.45 uur
deel 2 van 21 tot 21.45 uur

Kom naar deze emoti oneel 
instabiele comedyshow, die 100 % 
geïmproviseerd is.  Leef mee met 
de personages en hun dramati sche 
eerstewereldproblemen in deze 
grote harde wereld.  Het publiek 
mag enkele ergernissen kiezen. Wij 
zullen de frustrati es stap voor stap 
uit de hand laten lopen in deze 
krankzinnige en jazzy rollercoaster.

ATELIER
Van: Het Objecti ef

Zaterdag 29 april: van 9 tot 18 uur

Probeer het maakproces van 
opname tot print op een acti eve 
manier uit. Breng een model 
of object mee dat u graag wilt 
fotograferen. U kunt gedurende 
een half uur in onze studio 
experimenteren met licht. 
Vervolgens schuift  u door naar het 
digitaal atelier om uw favoriete 
beeld af te werken. Ten slott e maakt 
u een print op A4-formaat om mee 
te nemen naar huis.

‘POËZIE VERBINDT’ OP DE PLANKEN
Van: Poëziecentrum

Zaterdag 29 april: van 14 tot 17 uur

Dit optreden is de gelegenheid bij uitstek om talentvolle jongeren aan het 
werk te zien. Zij brengen samen met hun begeleiders Nerkiz Sahin en Johan 
De Vos hun eigen poëzie op de planken. Deze dichters hebben samen met 
stadsdichter David Troch de jongeren begeleid bij het creati eve proces. De 
opzet was om via poëzie verbinding 
te zoeken bij jongeren met 
verschillende achtergronden. 

De performance valt samen met de 
lancering van de gedichtenbundel 
‘Verbinding Gezocht’, waarin 
poëzie aan kunstwerken gekoppeld 
wordt. Een unieke en prachti g 
geïllustreerde dichtbundel die 
confronteert en doet wegdromen.

THE MAKING OF … ALL BY MYSELF
Van: Kunst(h)art

Zaterdag 29 en zondag 30 april: 
van 10.30 uur tot 17 uur – DOE-WEEKEND
Zaterdag 6 en zondag 7 mei: 
van 10 tot 18 uur – OPENDEURWEEKEND

Schrijf u in voor 1 of meer 
kunstzinnige workshops ti jdens het 
eerste weekend van de WAK.   
Zowel gevorderden als beginners 
zijn welkom. 

Tijdens het tweede weekend van de 
WAK kunt u de fototentoonstelling 
over het doe-weekend bezichti gen 
en de ateliers van Kunst(h)art 
bezoeken.

BUURTCIRCUSFESTIVAL PLANEET MALEM
Van: Circusplaneet

Zaterdag 29 en zondag 30 
april: vanaf 14 uur

Twee dagen lang kunt u 
circusvoorstellingen van lokaal 
en internati onaal circustalent 
bijwonen en kunt u deelnemen 
aan circusworkshops in en rond de 
circuskerk. Ook de buurtbewoners 
organiseren heel wat acti viteiten.

OPEN ATELIER:          
‘A man who has to have his ways always’
Van: Johan Houthoofd

Zaterdag 29 en zondag 30 april: van 11 tot 18 uur
Zaterdag 6 en zondag 7 mei: 
van 11 tot 18 uur

Kom een kijkje nemen in het open 
atelier van Johan Houthoofd. Hij 
maakt manueel afdrukken met 
linosneden op zowel grote als kleine 
formaten. Proef van de wereld van 
linoleum en al zijn mogelijkheden.

HET POELBAL 
Van: Naragonia en de Academie voor Muziek, Woord en Dans

Maandag 1 mei: om 15 uur dansiniti ati e en om 16 uur bal

Leerlingen van de folkafdeling van de Academie voor Muziek, Woord en 
Dans  geven het beste van zichzelf. 
Kom dansen op de muziek van een 
groot folkorkest van accordeons, 
doedelzakken, violen, gitaren, 
draailieren en zangers  onder 
leiding van Jeroen Laureyssens, 
Birgit Bornauw, Jeroen Knapen, 
Ann-Sofi e Noppe, Thomas Hoste en 
Naomi Vercauteren. Daarna worden 
we verwend met de prachti ge 
balmuziek van Naragonia. Ideaal 
voor een gezellige familie-uitstap!

ESTASI?? ESTASI!!
Van: Kamerkoor De 2de Adem

Maandag 1 mei: van 16 tot 18 uur

De internati onaal gerenommeerde 
Belgische componist Wim 
Henderickx herwerkte het 
meerkorenwerk VISIONI ed ESTASI 
voor een nieuw project met De 
2de Adem (Gent) en Ars Vocalis 
(Kortrijk). Zo ontstond ESTASI, 
voor 2 amateurkoren, solisten en 
elektronica. Op 1 mei komt Wim 
Henderickx de koren zelf coachen 
en geeft  hij duiding bij dit werk. 
Estasi wordt offi  cieel gecreëerd op 
11 juni in Gent.

PLANEET MARS (50+) 
Van: K’Robics

Dinsdag 2 mei: van 18 tot 19 uur
Woensdag 3 mei: van 14 tot 15.30 uur

De rages volgen elkaar snel 
op: aerobics, zumba, sh’bam, 
partyrobics... In de lessen van 
Koen D’Hous komen verschillende 
sti jlen aan bod. Bij K’Robics ligt de 
nadruk op dansen en het hele lijf 
bewegen. Het is puur plezier en 
sporti ef bewegen op verschillende 
muzieksti jlen, maar alti jd binnen 
de grenzen van het eigen 
lichaam. Vergezel ons ti jdens deze 
danslessen!

THEATER MAKEN FROM SCRATCH (16-25 JAAR)
Van: Opendoek Amateurtheater Vlaanderen

Woensdag 3 en zaterdag 6 mei: van 14 tot 17 uur

Ontdek hoe het er in het theater 
aan toe gaat en leer theaterstukken 
maken from scratch ti jdens deze 
acti eve workshops voor 16- tot 
25-jarigen. Ilse Oostvogels, 
docente, regisseur en actrice in het 
professionele en amateurtheater, 
begeleidt de workshops.

A PART
Van: De Assemblage

Vrijdag 5 mei: van 19 tot 23 uur – VERNISSAGE EXPO’S
Zaterdag 6 mei: van 13 tot 17 uur – WORKSHOPS   
om 19 uur – LIVE OPTREDEN EN TAPAS

Doe mee aan de kunstwedstrijd. Kom kijken naar een nooit eerder vertoond 
muzikaal sprookje. Steek de 
penselen uit de mouwen ti jdens 
de verschillende workshops. Koop 
een uniek werk van een talentvol 
jong ontwerper of designer ti jdens 
een gezellige overdekte markt. Laat 
u omver blazen door verbaal en 
muzikaal talent of laat u raken door 
een van de drie tentoonstellingen. 
Bevredig uw smaakpapillen met 
heerlijke tapas… Kortom, word zelf 
een bijzonder deeltje van ‘A PART 
APART’!

DE PLUIZENTUIN – MUZIKAAL SPROOKJE (6+)
Van: De Assemblage

Zaterdag 6 mei: van 13 tot 
13.30 uur

‘De Pluizentuin is de tegenpool 
van het Rijk der Schimmen. Het 
is daar waar nieuwe mensjes het 
levenslicht zien …’ Herwig Deweerdt 
sleept u en uw kinderen mee in dit 
prachti ge sprookje. Jelle Van den 
Heede zorgt voor de muziek in het 
feeërieke decor. 

POEL PARCOURS
Van: Academie voor Muziek, Woord en Dans

Zaterdag 6 mei: van 10.30 tot 17 uur

Leerlingen, ex-leerlingen en 
leerkrachten geven het beste van 
zichzelf op diverse podia in en om 
de academie. Kies uit meer dan 
50 acts, neem deel aan workshops 
of bezoek onze gezellige markt. 
Snuister door de voorwerpen die 
met muziek, woord en dans te 
maken hebben en maak kennis 
met instrumentenbouwers en 
-herstellers. Foodtrucks zorgen voor 
spijs en drank.

THE SOUND OF IMPROV (18+)
Van: Caque Improv

Zaterdag 6 mei: van 20 tot 22 uur

Geniet van de schitt erende 
improvisati eacts, met charmante 
(inter)nati onale gasten als Tom 
Tollenaere. U wordt getrakteerd 
op 2 shows: een romanti sche 
comedy en een musical. De voertaal 
is Engels. Vanaf 19 uur bent u al 
welkom voor een drankje en een 
babbel. 

MAHLER I
Van: Amaj vzw

Zondag 7 mei: van 19 tot 20.30 uur

Jong Symfonisch Antwerpen en 
Jong Symfonisch Gent slaan onder 
leiding van Geert Soenen de 
handen in elkaar voor een grootse 
producti e. Op het programma 
staat een van de kleppers van het 
romanti sche orkestrepertoire: de 
eerste symfonie van Mahler. Deze 
symfonie, ook wel ‘Titan’ genoemd, 
werd aanvankelijk niet bijzonder 
positi ef onthaald. Maar sinds een 
50-tal jaren is dat wel even anders, 
en terecht! Mahlers eerste omvat zowat alle elementen die typerend 
zijn voor zijn compositi esti jl: een klassieke structuur met een gedurfde 
orkestrati e waarbij hij de luisteraars emoti oneel door elkaar rammelt.

Week van de Amateurkunsten
‘THE MAKING OF’
28.04.17 tot en met 07.05.17

Meer info: 
cultuurdienst@stad.gent 
www.stad.gent/wak of www.wak.be 
09 269 84 80

De Week van de Amateurkunsten is een week voor en door iedereen die 
gepassioneerd is door kunst in de vrije ti jd. De WAK loopt van 28 april 
tot en met 7 mei en zet overal in Vlaanderen en Brussel de pracht van 
amateurkunst in de kijker.  Ook Gent doet mee: snuister in ons programma 
en kom WAK’en in Gent!
Het thema dit jaar is THE MAKING OF, het creati eproces.  U krijgt een blik 
op proberen, vernieuwen en ervaring opbouwen, op het werk achter 
de schermen en de groei van arti sti eke verenigingen, en natuurlijk ook op 
de schoonheid van zelf een kunst te beoefenen. 

WAT?
Concerten in alle genres

WAAR?
Diverse locati es in Gent

PRIJS?
Grati s

MEER INFO?
www.stad.gent/lokale-helden

WAT? 
Tangolessen en -salon

WAAR?
Danshuis De Ingang
Hurstweg 8 (Galvestonsite)
9000 Gent

PRIJS?
� Basisles: 26 euro (of 22 euro voor 

studenten)
� Les ‘Muzikaliteit’: 15 euro (of 12 

euro voor studenten)
� Tangosalon: 5 euro (of grati s voor 

deelnemers aan de lessen)

MEER INFO?
www.de-ingang.be

WAT? 
Tentoonstelling

WAAR?
Landgoed De Campagne
Gijzelstraat 12
9031 Drongen

MEER INFO?
info@cultuurdrongen.be

WAT? 
Improvisati eshow

WAAR?
Treckhaak
Groendreef 51
9000 Gent

PRIJS?
5 euro

MEER INFO?
www.facebook.com/fus.improv

INSCHRIJVEN
goo.gl/forms/tqQY70IgSaTNeFq32

WAT? 
Atelier

WAAR?
Het Objecti ef
Papegaaistraat 55
9000 Gent

PRIJS?
25 euro (ter plaatse met cash of 
bancontact)

MEER INFO?
www.hetobjecti ef.com 

INSCHRIJVEN
via foto@hetobjecti ef.com. U ontvangt 
een bevesti ging met het ti jdsti p 
waarop u wordt verwacht.

WAT? 
Poëzieperformance

WAAR?
Poëziecentrum
Vrijdagmarkt 36
9000 Gent

PRIJS?
Grati s

MEER INFO?
htt p://www.poeziecentrum.be

WAT? 
Workshops & fototentoonstelling

WAAR?
Kunst(h)art vzw
Wolterslaan 16
9000 Gent

PRIJS?
Per workshop:
10 euro leden / 14 euro niet-leden

MEER INFO?
www.kunst-h-art.be

WAT?
Circusfesti val

WAAR?
Circuskerk Malem
Oud-Strijderslaan 1B
9000 Gent

PRIJS?
Grati s

MEER INFO? 
www.planeetmalem.be 

WAT? 
Open atelier

WAAR?
Atelier Johan Houthoofd
Wasstraat 86
9000 Gent

PRIJS?
5 euro

MEER INFO?
www.kunsti nhuis.be 

WAT?
Dans & muziek

WAAR?
De Centrale
Kraankinderstraat 2
9000 Gent

PRIJS?
Grati s

MEER INFO?
www.muziek-academie.be 
www.naragonia.com 

WAT? 
Meerkorenwerk

WAAR?
Onze-Lieve-Vrouw Sint-Pieterskerk
Sint-Pietersplein
9000 Gent

PRIJS?
Grati s

MEER INFO?
www.de2deadem.info 

INSCHRIJVEN
contact@de2deadem.info

WAT? 
Dansles

WAAR?
Planeet Mars
Land Van Waaslaan 78
9040 Gent

PRIJS? 
7 euro / UiTPAS kansentarief: 1,4 euro

MEER INFO?
www.planeetmars.be 

WAT?
Theaterworkshop

WAAR?
Forum voor Amateurkunsten
Abrahamstraat 13
9000 Gent

PRIJS? 
12 euro

MEER INFO?
www.theatercursussen.be 

WAT? 
Kunstworkshop

LOCATIE?
De Totem 
Berouw 128
9000 Gent

PRIJS?
Grati s

MEER INFO?
www.deassemblage.be

WAT? 
Theatervoorstelling voor kinderen

WAAR?
De Totem
Berouw 128 
9000 Gent

PRIJS?
Grati s

MEER INFO?
www.deassemblage.be 

WAT? 
Theateracts & markt

WAAR?
Diverse locati es in Gent

PRIJS?
Grati s

MEER INFO?
www.muziek-academie.be 

WAT? 
Improvisati eacts

WAAR?
Theaterbox
Pijndersstraat 16
9000 Gent

PRIJS?
10 euro

MEER INFO?
www.caque.be/caque-in-english 

INSCHRIJVEN
theaterti ckets.azurewebsites.net/
Bookings/Book/3171

WAT? 
Concert

WAAR?
Zaal Miry
Biezekapelstraat 9
9000 Gent

PRIJS?
14 euro

MEER INFO?
amaj.vlaanderen/concertkalender/
mahler1-7-mei/

INSCHRIJVEN
htt p://amaj.vlaanderen/inschrijven/
inschrijven-mahler-l/ 

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd - Stad Gent
Cultuurdienst 
Bezoekadres: Pakhuis Clemmen - Veldstraat 82 A, 9000 Gent 
Postadres: Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent
E-mailadres: cultuurdienst@stad.gent
Telefoon: 09 269 84 80
Website: www.stad.gent

B����� WAK ��� �� U�TPAS G���.
 
UiTPAS Gent is een digitale kaart waarmee je aan cultuur, sport en 
jeugdacti viteiten kan doen. Je kan met je UiTPAS ook ti jdens de Week van 
de Amateurkunsten UiTpunten sparen. Deze UiTpunten kan je dan omruilen 
voor heel wat andere voordelen! Daarbovenop kan je met uw UitPAS ook 
korti ng krijgen als je in aanmerking komt voor het kansentarief.
 
Alle informati e hierover kan je terugvinden op
www.uiti ngent.be/uitpas of via Genti nfo: 09 210 10 10

Kunst impliceert openheid. Kunst leert ons dingen vanuit meerdere perspecti even te bekijken 
en te waarderen. Kunst biedt ook kansen. Dankzij kunst leren we de creati viteit in onszelf te ontdekken, 

ons uit te leven en uit te drukken. Zo worden we ons bewust van onze eigen voorkeuren en talenten 
en kunnen we die blijven ontwikkelen. Daarom wil de Stad Gent zoveel mogelijk mensen sti muleren om kunst te 

maken en te smaken. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Cultuur verbindt en zorgt voor meer warmte 
en geluk in de stad. Dat is onze drijfveer om elke dag te werken aan een bruisend cultureel leven in Gent. 

Tijdens de Week van de Amateurkunsten geven Gentenaars weer het beste van zichzelf. Het thema dit jaar is 
‘THE MAKING OF’. Want niet alleen kunstwerken maken veel gevoelens los, ook het creati eproces gaat gepaard 

met allerlei emoti es. Mensen die een kunstwerk maken, willen  iets tonen en worden uitgedaagd om dat zo goed 
mogelijk te doen. Ze proberen, keuren en passen aan. Ze oefenen geduld, leren uit hun foutjes, beginnen opnieuw 

en doen ervaring op. Zo groeit niet alleen hun kunstwerk, maar groeien ze ook zelf, als kunstenaar en als mens. 

In deze brochure vindt u een overzicht van alle acti viteiten. 
Opgelet: voor sommige acti viteiten is reserveren noodzakelijk. 
Informeer daarom op voorhand bij de acti viteit van uw keuze.

Annelies Storms
schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen

PARCOURS
POEL

PARCOURS

10:30 - 17:00
ZA 6 MEI 2017

Landgoed De Campagne 
Gijzelstraat 12 
9031 Drongen 

Open: 
29 april van 14 u. tot 18 u. 
30 april van 10 u. tot 13 u.  
                     14 u. tot 18 u. 
01 mei  van 10 u. tot 18 u. 

Cultuurplatform 


