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Het wordt stilaan een traditie. Tijdens de kou-

de kerstvakantie wordt Budascoop omgeto-

verd tot Winter Wonderland, een warme en

gezellige plek waar je met het hele gezin een

filmpje kunt meepikken. De kinderen kunnen

zich voor of na de film uitleven met de Ciné

Mammoet. Bij deze interactieve filmstudio kan

je zelf filmpjes of figuren voor het schaduwspel

maken en de geschiedenis van de film ontdek-

ken via de zoötropen, praxinoscopen, flipboek-

jes, optische illusies en spelletjes. Op het

filmprogramma staan onder meer klassiekers

zoals The Wizard of Oz (foto), Pinokkio en

Neverending Story, het tropisch avontuur

Minuscule 2 of Tuut, Tuut, Tring, Tring voor de

allerkleinsten.

Op zaterdag 21 december, tijdens de Warmste

Week, ben je er van harte welkom op de Mind

Melting Movie Marathon. Vanaf 20 uur krijg je

maar liefst 12 uur lang de meest bizarre, fasci-

nerende, hilarische en geschifte films, clips en

fragmenten uit het videolandschap voorge-

schoteld. Er wordt gezorgd voor drank en

hapjes en special hosts Iwein Segers en David

Galle komen het publiek een hart onder de

riem steken. Hoe langer je blijft, hoe minder je

betaalt. De volhouders worden beloond met

een ontbijt. (VVRK)

Info: www.budakortrijk.be
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Wie niets wil missen van het mooi versierde Kort-

rijk, kan bij de Dienst Toerisme een winterwande-

ling afhalen of er een downloaden via www.toeris-

mekortrijk.be. De tocht dompelt je onder in de

gezellige sfeer, geeft een overzicht van waar je

kunt pauzeren in een pop-up bar of sfeervol ver-

sierd winterterras en welke winterse activiteiten je

kunt meepikken. 

Op 28 december is er de jaarlijkse wandeling

Kortrijk Feeëriek. Starten doe je tussen 12 en 20

uur op het Nelson Mandelaplein. Er is keuze uit

een tocht van 7 of 13 km. (VVRK - foto VVRK)

Info: www.wsk-marke.be

W I N T E R W A N D E L E N

Verken de meest sfeervolle
plekjes van de stad
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Zin in subtropisch zwemplezier, spetterend avon-

tuur of deugddoende wellness? Je hoeft er geen

vliegtuigeis voor te ondernemen, het kan gewoon

bij Lago op Kortrijk Weide. Tot 24 december wordt

het aanpalende Nelson Mandelaplein ingepalmd

door de Warmste Week van StuBru en zal de par-

king niet toegankelijk zijn. Toch blijft het zwempa-

radijs met de langste wildwaterbaan van de Bene-

lux ook dan open. Probeer Parking Haven of Par-

king Howest 3 in de Graaf Karel de Goedelaan.

(VVRK - foto Lago)

Info over toegangswegen en parkeer-

mogelijkheden naar www.lagokortrijk.be.

Z W E M P L E Z I E R

Lago blijft open tijdens
de Warmste Week
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Emma (foto), dochter van stadsreuzen Manten en

Kalle, krijgt een warme sjaal en jij kunt hem tot 22

december mee helpen breien in het breihuisje op

de Grote Kring. Niet handig met breiwol en naal-

den? Koop een lotje bij een centrumhandelaar. Je

krijgt er een schaatsbeurt voor in ruil, laat de sjaal

met een rij groeien, steunt Make A Wish en maakt

kans op een boomhut. 

Op 22 december komt Emma zelf naar het brei-

huisje en tegen 18 uur trekt ze in optocht naar het

Nelson Mandelaplein om het ingezamelde geld te

overhandigen. (vvrk - foto vvrk)

Info: www.winterinkortrijk.be

S J A A L  V O O R  E M M A

Brei, win en steun
het goede doel

5

Niet te missen in Kortrijk

De roots van de gere-

nommeerde chore-

ografe Isabelle Beer-

naert liggen in Kortrijk.

Op 21 december

speelt ze een thuis-

match en staat ze om

20 uur op de planken

van de schouwburg

met Laat me. Of ze op

het podium of op tv te

zien is, ze weet met

haar choreografieën

steeds de harten van

het publiek te raken.

Maar hoe komt het dat

iets je raakt of juist

niet? Waarom staan je

haren rechtop bij het

horen van een be-

paald muziekstuk en

waarom smaakt het

ene gerecht zoveel

beter dan het andere?

Isabelle gelooft dat dit

voortkomt uit de be-

zieling waarmee iets

gecreëerd is, uit de

passie, liefde en inten-

tie die erachter zit. Dit

thema staat centraal

tijdens Laat me. Je zit

in het theater, het

wordt langzaam don-

ker, de muziek begint,

de lichten gaan aan en

een danser beweegt in

de ruimte als een

penseel op een schil-

derij of een pen op

een wit blad papier.

De danser neemt je

mee in het verhaal en

dan zie je het plots,

voel je of ervaar je het,

de fluisteringen van de

ziel. (VVRK)

Info: www.schouw-

burgkortrijk.be

D A N S  I N  D E  
S C H O U W B U R G

Isabelle
Beernaert
speelt
thuismatch
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