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DEWULF / LENAERTS
Pieter Dewulf en Heidi Lenaerts 
schrijven om beurten deze column 

BERICHT UIT FRANKFURT
Na anderhalf jaar reizen in eigen land en zowat elke hoek 
van ons koninkrijk te hebben gezien, elke door Westtoer 
uitgestippelde wandeling te hebben afgestapt (ook in 
omgekeerde richting) en na elk Belgisch streekbier te 
hebben geproefd, is een mens blij weer een landsgrens te 
mogen overschrijden. Ik zeg dit niet zonder schroom, want 
als Oostendenaar was ik anderhalf jaar lang bevoorrecht 
met de zee voor de deur. Maar goed, zelden smaakte een 
buitenlandse pint beter dan vandaag. Ik groet u uit 
Frankfurt am Main, de meest internationale stad van 
Duitsland en bevolkt door maar liefst honderdtachtig 
nationaliteiten. Al die talen waar ik geen woord van versta! 
Ik voel me hier meteen thuis – in Oostende ligt de teller 
op honderdtweeëndertig. Wie veronderstelt dat onze 
oosterburen alles goed voor elkaar hebben: in de 
stationsbuurt liggen de junkies er door God en klein 
Pierke verlaten in bloot gat op straat. Je moet er opletten 
dat je over niemand struikelt en dat allemaal in de 
schaduw van de grote banken. En er is véél schaduw 
in Frankfurt want de banken zijn ontzagwekkende 
wolkenkrabbers waartegen ons Europacentrum een 
Klein Duimpje is. Ik krijg al bijna heimwee. Schuilt er dan 
toch een Georgette in mij, de ongekroonde Prinses van 
het Oostendse Levenslied? In ‘k Zin ier toch zo gèren 
bezwoer ze ons niet te verlangen naar verre stranden, 
om te besluiten met volgend axioma: Je krieg me ier 
nie weg, nog met gin pèèrden! Volgend jaar vakantie 
in eigen stad.

Pieter Dewulf
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OP WANDEL MET 
MAX KESTELOOT
In zijn boek ‘Good lost corners. Places that 
appeal to me’ zoekt Max Kesteloot manieren 
om banale plekken een betekenis te geven. 
In ‘We zullen zien’ neemt Max Kesteloot je op 
15 oktober mee op wandel door de stad. Samen 
met hem ontdek je de schoonheid in verloren 
hoeken en kanten van de Stad aan Zee. Samen 
met mu-zee-um geeft Max ook een workshop 
voor 10- tot 14-jarigen om door middel van een 
specifieke ingreep de stad echt ‘van jezelf’ 
te maken!

BABEL, TUSSEN 
 ARCHITECTUUR 
EN THEATER
Steve Salembier werkt op de grens tussen 
architectuur en theater, in het spanningsveld 
tussen het statische en bewegende. In deze 
voorstelling focust hij op de stad in beweging. 
Aan de hand van maquettes, fotografie, video en 
projectie toont hij hoe de verhoudingen tussen 
de mens en zijn leefomgeving fundamenteel 
gewijzigd worden en dagelijks onderworpen zijn 
aan extreme condities. Een voorstelling met 
beats van Linde Carrijn en Dijf Sanders op 
16 oktober in De Grote Post.

KLASSIEK CONCERT 
IN HET 
CREMATORIUM
Op de Dag van de Architectuur op 17 oktober 
brengt ensemble ‘Het Collectief’ een concert 
in het nieuwe crematorium Polderbos in de 
Grintweg. Het ensemble onder leiding van 
Thomas Dieltjens brengt werk van o.a. Maurizio 
Kagel en Krzysztof Penderecki. Het programma 
werd samengesteld in functie van de uitstraling 
en de akoestiek van het gebouw. Voor de start 
va het concert om 16.00 uur geeft architect Jan 
Lenaerts een korte toelichting over het gebouw.

FRIEDA, HET VERANDERENDE LICHT
Hoe gedraagt licht zich in relatie tot de ruimte? Met zelf ontwikkelde 
mechanismen en instrumenten gaan de mannen van collectief Frieda op 
onderzoek uit. Als toeschouwer maak je deel uit van het experiment.
Kom op vrijdag 15 oktober meerdere keren kijken om te zien hoe het licht 
telkens verandert.

BEZOEK BATTERIJ 
AACHEN (RAVERSYDE)
Op de laatste dag van het festival zetten 
architecturale pareltjes over heel het land 
hun deuren open. In onze stad kan je De Drie 
Platanen bezoeken en in Raversyde nemen 
aNNO architecten je mee voor een gratis 
rondleiding in Batterij Aachen waardoor je 
de site op een geheel nieuwe wijze ervaart. 
Onderweg kan je je even afzonderen in 
‘De Nomade’, een paviljoen als ‘stille 
schrijverskamer’ waar je op de oude 
typmachine je indrukken kan achterlaten.

van 14.10.2021
t/m 17.10.2021
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Het Festival van de architectuur kiest voor zijn 
derde editie de Stad aan Zee als uitvalsbasis. 
Het vierdaagse event vindt plaats van 14 tot en 
met 17 oktober en biedt in samenwerking met 
verschillende lokale cultuurhuizen een boeiend 
programma vol lezingen, (architectuur)wandelingen 
en voorstellingen. Rosan Meijer is coördinator van 
het Festival. Ze stond aan de wieg van de eerste 
editie in 2017 en kijkt nu hard uit naar de derde editie 
met de zee als decor.

Robine Vanderhaeghe

ROSAN
MEIJER
Coördinator van het 
Festival van de architectuur

FESTIVAL VAN 
DE ARCHITECTUUR
DO 14.10 t/m ZO 17.10.2021

DIVERSE LOCATIES 
www.festivalvandearchitectuur.be
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Je stond mee aan de wieg 
van het Festival. Waarom 
moest dit festival er volgens 
jou komen?
Voor veel mensen staat archi-
tectuur gelijk aan bouwen, 
maar het is zoveel meer dan 
dat. Architectuur gaat ook over 
leefbare steden en dorpen, 
het groen in jouw straat en 
wie daar toegang tot heeft. 
Architectuur gaat ook over 
denkoefeningen waarvoor niet 
gebouwd moet worden, bijvoor-
beeld als het gaat over gedeeld 
ruimtegebruik of een andere 
invulling geven aan onder-
grondse parkings. Architecten, 
stedenbouwkundigen en onder-
zoekers hebben hier uiteraard 
een rol in te spelen, maar je 
moet niet op hen wachten om 
iets aan je leefomgeving te 
veranderen. Dat is de bood-
schap die we met het Festival 
van de architectuur willen 
uitdragen. Met workshops, 
wandelingen, festivalbabbels 
en een groot participatie project 
getiteld De Grote Invitatie 
willen we iedereen inspireren 
om zijn of haar rol daarin 
te ontdekken.  

Hoe kwamen jullie bij het 
thema ‘In transit’?
We kozen het thema in volle 
coronacrisis, vlak na de eerste 
lockdown. Iedereen beleefde 
die periode anders, maar enkele 
maatschappelijke uitdagin-
gen werden het afgelopen jaar 
nog duidelijker. Ik denk dan 
aan de klimaatverandering en 
migratie stromen, maar ook aan 
de toegang tot groenruimte op 
een moment dat je enkel nood-
zakelijke verplaatsingen mag 
maken. Al die onderwerpen 
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hebben een ruimtelijke component. Het 
Festival van de architectuur biedt ons de 
gelegenheid om al die vormen van veran-
dering samen te brengen in één thema: 
In  transit. Vier dagen lang nodigen we 
iedereen uit om even stil te staan bij een 
wereld in verandering.

Waarom viel de keuze op Oostende 
als uitvalsbasis van de derde editie? 
Kom je zelf af en toe op bezoek naar 
de Stad aan Zee?
Ik vind Oostende een fascinerende 
stad, er gebeurt zoveel! En dan heb 
ik het niet alleen over de activitei-
ten die er plaatsvinden, maar ook over 
de maatschappelijke veranderingen 
die ik hierboven aanhaalde. Bewoners, 
bezoekers en nieuwkomers, hoe zorg 
je dat iedereen zijn of haar plek vindt? 
Oostende, ooit Koningin der Badsteden, 
wordt nog steeds gekenmerkt door 
haar bloei onder Koning Leopold II. Het 
typerende stratenpatroon, de statige 
gebouwen en niet in de laatste plaats 
zijn standbeeld, confronteren ons letter-
lijk met het koloniale verleden. Steeds 
meer perspectieven kleuren het debat 
hierrond en geven die stedelijke elemen-
ten een nieuwe symboliek die om een 
hernieuwde visie vraagt. Het harde 
contrast tussen het beige zand en de 
stenen dijk kan onze omgang met de 
natuur niet beter symboliseren. Ook 
op vlak van stadsontwikkeling vormt 
Oostende een interessante uitvalsba-
sis. Wat doe je bijvoorbeeld met een plek 
als Oosteroever waar nieuwe spelers 
en de oorspronkelijke vissersgemeen-
schap elkaar ontmoeten? Oostende 
symboliseert niet alleen de uitda-
gingen waarvoor we staan maar ook 
hoe we ermee kunnen omgaan. Van 
groene gordels tot ambitieuze woon-
projecten en van tijdelijke invullingen 
in leegstaande loodsen tot duurzame 
investeringen in cultuur: Oostende is 
in transit. 
Tijdens de voorbereidingen van het 

Festival van de architectuur heb ik de 
stad op een heel andere manier leren 
kennen. Binnen vergaderen was nog 
niet toegestaan dus ik heb veel gewan-
deld met kunstenaars, culturele spelers 
en ontwerpers uit Oostende. Iedereen 
toonde me een andere kant van de Stad 
aan Zee – superboeiend. Tijdens het 
Festival van de architectuur brengen 
we al die blikken samen. Zo neemt Max 
Kesteloot je mee op wandel langs verge-
ten plekken, vertellen de deelnemers 
van De Grote Invitatie je over het poten-
tieel van hun wijk en treedt een visser 
van Oosteroever in gesprek met een 
architect. Als ‘buitenstaander’ preten-
deer ik niet de stad te kennen, maar ik 
hoop dat we er toch in slagen om bezoe-
kers van het festival de stad op een 
andere manier te laten ontdekken. Net 
zoals ik deed tijdens mijn wandelingen. 

Je zou denken dat dit soort festival 
zich vooral richt naar professionals, 
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maar dat is niet het geval. Waarom 
moet ‘een leek’ ook zeker langskomen?
Het woord ‘leek’ is hier echt niet van 
toepassing, want iedereen komt in 
aanraking met architectuur. Het maakt 
gewoon deel uit van onze dagelijkse leef-
omgeving. We nodigen dus niet alleen 
ontwerpers en beleidsmakers, maar ook 
kunstenaars en gebruikers uit om hun 
interpretatie en ervaring over architec-
tuur te delen. Ik ben er van overtuigd dat 
net die kruisbestuiving zorgt voor een 
goed ontworpen leefomgeving. 
En terwijl ik dit zeg, besef ik dat ‘archi-
tectuur’ voor veel mensen toch nog een 
abstract begrip is. Maar je zou ervan 
versteld staan hoeveel je er over kan 
vertellen als je de juiste gesprekspart-
ner hebt. Een heel concreet voorbeeld is 
ons aanbod voor kinderen. We vroegen 
het Antwerpse duo Hirngespinst om een 
atelier in elkaar te steken voor kinderen 
vanaf negen jaar. Op zaterdag 16 okto-
ber trekken Sofie Joan en Hanne naar 

een verloren plek in de stad, een plein 
waar je achteloos voorbij zou wandelen. 
Samen met de kinderen onderzoeken 
ze de ruimte en vormen ze de plek om 
tot een plein waar je niet meer weg wilt. 
Zij stellen de vragen, maar de kinderen 
komen met de ideeën. Natuurlijk vraagt 
niet iedere activiteit zo’n grote partici-
patie. Je kan tijdens het Festival van de 
architectuur luisteren, kijken en doen.

Naar welke activiteit binnen het 
 festival kijk je het meeste uit?
Moeilijke vraag! Ik kijk natuurlijk naar 
alles uit. Maar als ik iets moet kiezen, is 
het De Grote Invitatie. Deze zomer trok-
ken we naar drie wijken in Oostende met 
elk hun eigen karakter. In Mariakerke, de 
Vuurtorenwijk en het Westerkwartier 
namen we samen met telkens tien 
buurtbewoners het potentieel van 
hun wijk onder de loep. In vijf ateliers 
kwamen we zo tot concrete voorstellen 
die een blijvend verschil kunnen maken 
in Oostende. Voor dit grote participa-
tieproject werken we samen met Joke 
Quintens. Zij ontwierp het project en 
begeleidde de gesprekken. Ik ben enorm 
onder de indruk van de ideeën die voort-
kwamen uit die gesprekken. Het mooie 
aan dit project, zijn de deelnemers. 
Ze hebben vijf weekends en avonden 
besteed aan De Grote Invitatie. Zij bepa-
len de uitkomst en tonen daarmee dat je 
als buurtbewoner echt een verschil kan 
maken. Op zaterdag 16 oktober presen-
teren ze samen met de ‘Handelsreizigers 
in Ideeën’ het resultaat. Verwacht je aan 
originele, mooie en ontroerende ideeën 
die het potentieel hebben om Oostende 
te veranderen. 
Met het Festival van de  architectuur 
willen we geen wervelwind zijn die 
passeert, maar iets teruggeven aan 
de stad die ons ontvangt. Ik denk 
dat we daar met De Grote Invitatie 
in geslaagd zijn.  ■

Rosan Meijer 
tijdens een van 
de  bijeenkomsten 
van het partici-
patieproject De 
Grote Invitatie in 
augustus vorige 
zomer.
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D O C U

Toen theatermaker Simon Allemeersch in 
2009 hoorde dat de Rabottorens in Gent zouden 
afgebroken worden, besloot hij een documentaire-
project te maken over de bewoners en hun leven. 
Voor de vervolgvoorstelling ‘Rabot 2’ zocht hij die 
mensen opnieuw op met de centrale vraag: “Hoe 
gaat het nu met u?” Hij zoomt ook uit naar een 
groter verhaal over private en publieke rijkdom. Het 
resultaat van die nieuwe documentairevoorstelling 
kan je op 14 oktober zien in De Grote Post in het 
kader van het Festival van de architectuur.

Ronald Verhaegen

SIMON 
ALLEMEERSCH
over zijn documentairevoorstelling 
van de Rabotwijk

We ontmoeten Simon op 
Ooster oever bij de nieuwe woon-
torens die er uit de duinen rijzen. 
Torens die doen denken aan 
de Rabottorens qua postuur, 
maar aller  minst qua inhoud. 
“Van alle zwarte schapen zijn 
zij het zwartste schaap”, is 
Simon Allemeersch stellig. “Als 
je naar de Gentse woningmarkt 
van sociale huurappartemen-
ten in hoogbouw kijkt, dan zit je 
met de Rabottorens helemaal 
aan de onder-onderkant.” De 
Rabottorens. Drie rechthoekige 
sociale woontorens uit de jaren 
70, neergepoot in de Rabotwijk in 
het noorden van de stad, maar op 
korte tijd zo verouderd dat men 
besloot ze af te breken. Terwijl 
de torens langzaam leegliepen, 
bouwde Simon Allemeersch gelei-
delijk aan zijn Rabotproject. 

Meer dan tien jaar geleden 
kruisten de woontorens van de 
Rabotwijk je pad. Hoe ging dat?
In 2009 raakte het nieuws 
bekend dat die torens zouden 
afgebroken worden. Ik was 
toen enkele jaren afgestu-
deerd en had al wat ervaring in 
het sociaal- artistiek  theater. 
Mijn goede vriend Wannes 

SIMON ALLEMEERSCH 
RABOT 2
DI 14.10.2021 om 20.00 uur

CC DE GROTE POST 
www.degrotepost.be
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Degelin, die toen werkte voor de dienst 
Samenlevingsopbouw in Gent, merkte 
dat veel bewoners schrik hadden om 
in lege gangen terecht te komen, met 
buren die snel zouden verhuizen. Hij 
vroeg of ik iets wilde doen. Een project. 
Ik had daar eigenlijk geen zin in, omdat 
ik mijn buik wat vol had van sociaal-
artistieke projecten. En ik wilde ook 
niet de kunstenaar zijn die daar dan 
toekwam met ‘Het Idee’. Maar ik ben de 
Rabottorens dan toch gaan bezoeken 
en meteen ontstond er een fascinatie 
voor de binnenkant van de gebouwen. 
Iedereen heeft een mening over dat 
soort sociale hoogbouw van aan de 
buitenkant, maar heel weinig mensen 
weten wat er gebeurt aan de binnenkant.
Ik heb dan besloten om mijn persoon-
lijk atelier te starten in een leegstaand 
appartement in blok 1. Niet dat ik een 
atelier zocht. Ik had een gratis, super-
mooi atelier op dat moment. Het was 
echt de bedoeling om te kijken wat 
er zou veranderen in mijn werk als ik 
besloot om alles vanuit die toren te 
doen. Er was ook geen geld en ik wilde 
geen projectsubsidie aanvragen omdat 
ik dan op voorhand zou moeten zeggen 
wat ik van plan was, met wie, op welke 
termijn... Het idee was: we gaan daar 
zitten en we kijken wat er gebeurt.

Hoe heb je de bewoners benaderd?
Ik had eerder al gewerkt met mensen 
aan de onderkant van de maatschappij 
en het stoorde mij toen dat de routine 
van theater maken zelden overeen-
komt met de levens van de betrokkenen. 
Uiteindelijk moet je hen toch forceren 
om naar de repetities te komen. En dat 
klopt niet. Ik dacht: ik draai het om. Ik 
maak mijn atelier midden in hun levens 
en dan zien we wel. Ik nam me voor om 
een jaar te blijven, maar dat is compleet 
uit de hand gelopen (lacht).

Heel snel is er een netwerk ontstaan van 
bewoners en van mensen die Wannes en 

ik hebben aangetrokken, zoals fotogra-
fen en beeldend kunstenaars. We zeiden 
al lachend: dit is het kleinste cultureel 
centrum van Vlaanderen. Gaandeweg 
heb ik dan besloten dat ik iets wilde 
maken over de vorm van die torens. 
Die was absurd. Ik kan je daar halluci-
nante verhalen over vertellen maar die 
spaar ik voor de voorstelling. Ten tweede 
stelde ik mij de vraag hoe het kwam dat 
de torens zo’n goede reputatie hadden 
in de jaren 70 - je ging daar wonen als je 
een beetje een dikkenek was - en hoe die 
reputatie zo snel is kunnen omslaan.

Met wie ben je dan gaan praten om 
antwoorden te krijgen?
We wilden onze vragen laten beant-
woorden met kennis van binnenuit. Ik 
had een heel mooi, lang interview met 
toenmalig Gents burgemeester Frank 
Beke, die ook opgroeide in de buurt, 
maar dat is als eerste gesneuveld. De 
focus kwam volledig op de bewoners te 
liggen. Zij waren mijn informanten. En dat 
begon heel informeel. Ik maakte eten in 
mijn appartement en nodigde hen uit. 
Terloops speelden er beelden die ik in 
de torens had gefilmd. Ze reageerden 
heel spontaan en gaven me tips – “Ah, 
maar als je daar meer over wil weten, 
moet je gaan praten met de dochter van 
de vrouw die vroeger…” – waardoor ik 
weer nieuwe ideeën kreeg. De bewoners 
waren betrokken vanaf de eerste opna-
mes, doorheen de montage tot en met 
de première enkele jaren later, in 2014. 
Het idee om dat samen te ontwikkelen 
heeft heel schoon gewerkt.
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Het resultaat was Rabot 4-358, een 
voorstelling met veel video. En met ook 
een bijhorend boek en een lezing. Welk 
publiek had je voor ogen?
We wilden spelen voor mensen die met 
de problematiek van sociale woningbouw 
te maken hebben: woningmaatschap-
pijen, architecten, politie, ambtenaren, 
sociale huurders, mensen van het 
OCMW. Het gevolg was dat we altijd 
interessante nagesprekken hadden én 
dat we altijd ook informatie terugkregen 
van ons publiek. Een soort dialoog die 
nooit stopte.

Heb je daarom besloten dat er een 
Rabot 2 moest komen?
De verhuisbeweging en afbraak zijn 
begonnen in 2009 en de laatste toren is 
pas afgebroken in de zomer van 2021. 
Da’s ruim tien jaar. Dus dat verhaal is 
altijd blijven doorgaan. Ik film niet als 
filmmaker maar eerder om notities te 
maken, om dingen vast te leggen. Ik 

ben dat blijven doen en zo is het idee 
ontstaan om een vervolg te maken waar-
bij ik de eerste mensen waarmee ik heb 
gewerkt ging opzoeken: waar zijn ze 
terechtgekomen en wat waren de gevol-
gen van de verhuis? Dat is dan uitgebreid 
naar een bevraging van alle andere 
mensen waarmee ik in de loop van de 
jaren heb gewerkt, met als centrale 
vraag: wat kunnen we tegen de armoede 
inbrengen? Het gaat breder dan Rabot, 
want de specifieke situatie daar is hele-
maal niet uniek.

We zitten op een bankje op 
Oosteroever in Oostende. Deze stad 
heeft ook een probleem met armoede 
en tegelijk kijken we hier tegen oprij-
zende luxewoontorens aan.
Het is niet aan mij om plekken goed of 
af te keuren, maar ik vind het wel heftig 
wat er gebeurt met hoogbouw als deze. 
Ik maak me zorgen over hoe zwaar we als 
maatschappij inzetten op één segment 
van de markt. Onze woningen worden 
ook alsmaar meer een investerings-
kans. Een vrije markt zorgt niet voor een 
divers aanbod. Het aanbod verschraalt, 
zeker naar de onderkant toe. Ik hoop dat 
de woonladder, gaande van iemand die 
op straat leeft tot de vrijstaande villa, 
gediversifieerd genoeg is, want anders 
marcheert het gewoon niet. Als je onge-
lijkheid blijft herhalen in de stedelijke 
ruimte, zal je ook de gevolgen blijven 
dragen als maatschappij. ■

“Iedereen heeft 
een mening over 
dat soort sociale 
hoogbouw van 
aan de buitenkant, 
maar heel weinig 
mensen weten wat 
er gebeurt aan de 
binnenkant.”

(© Yvan Mahieu)
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O L DT I M E R S

ZOUTE GRAND PRIX 
CAR WEEK 2021
Van 6 tot 10 oktober strijkt hét oldtimerevent 
van Europa neer in Brugge, Oostende en Knokke- 
Heist. Geen heden zonder verleden en dat is zeker 
zo in de automobielsector. Heel wat van de 
constructeurs die je in oldtimerevents ziet 
paraderen, bouwen nog steeds droomwagens. 
Denk maar aan Ferrari, Bentley, Bugatti of Porsche. 
Wie fan is van het meer recente werk kan op 
zaterdag 9 oktober terecht in Oostende voor de 
GT Tour. De dijk voor het Kursaal Oostende vormt 
het decor voor een parade van moderne Gran 
Turisme sportwagens.

www.zoutegrandprix.be
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WELKOM OP DE OKTOBERFOOR
Van 8 oktober tot en met 7 november 2021 is de Oktoberfoor er weer! Op het 
Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijnplein en het Sint-Petrus- en -Paulusplein 
kun je terecht voor tientallen attracties.

Op het Wapenplein zijn de Walking Dead, een griezelig spookkasteel en de Pulse 
Factory (Lambada) opnieuw present. Op de Groentemarkt kun je je uitleven op 
de Flying Jump en op het Mijnplein is de spectaculaire Break Dance terug van 
weggeweest. Op het Sint-Petrus- en -Paulusplein kun je terecht voor een prachtig 
zicht vanop de Eclips.

Wie het liever wat rustiger heeft, is welkom op de ‘prikkelarme kermis’ op 
dinsdag 12 oktober (van 16.00 tot 19.30 uur) en vrijdag 5 november (van 14.00 tot 
15.00 uur). De attracties gaan dan minder snel en ook de muziek en de felle lichten 
worden gedempt. Maandag 1 november is familiedag. Dan kan iedereen genieten 
van 50% korting op al het kermisplezier.

VR 08.10. t/m ZO 07.11.2021
www.oostende.be/oktoberfoor
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KIEM – Residentenfestival
30.09 t/m 03.10.2021

Meer dan twintig artiesten die vorig seizoen in De Grote Post achter 
de schermen aan de slag gingen, presenteren hun werk. Gespreid over 
vier dagen kun je genieten van work in progress, theatervoorstellin-
gen, performances, concerten en rondleidingen. Kom snuisteren in het 
laboratorium waar artiesten het jaar rond repeteren, experimenteren, 
schrappen en opnieuw beginnen. Ervaar zelf eens wat dagelijks in de 
studio’s van De Grote Post borrelt, knettert en uiteindelijk kiemt.

DE BEREN GIEREN
ZA 09.10.2021 om 20.30 uur

Avontuurlijk. Invloedrijk. Actueel. Sinds 2009 hebben De Beren Gieren 
hun stempel op ons jazzlandschap gedrukt. Ze combineren zin voor 
avontuur met muzikaal vakmanschap. Hun songs zijn als miniatuurtjes, 
sfeervol en prachtig ingekleurd. Een ontdekkingstocht van wat schoon 
en spannend, nieuw en opwindend is.

LICHT, LICHTER, LIEGT (4+)
hetpaleis / Post uit Hessdalen
ZO 10.10.2021 om 11.00, 14.00, 15.00 & 16.00 uur

Een ambtenaar van de Federale Overheidsdienst voor 
Waarnemingszaken (FODWZ) Departement Licht neemt het jonge 
publiek mee in een wereld van lichtknopjes, zonsopkomsten en verge-
ten straatlampen. Licht, lichter, liegt speelt zich af in een echte bus 
die door het Antwerpse jeugdtheater hetpaleis werd aangekocht en 
waarin talentvolle makers een voorstelling maken op maat van een 
klein publiek.

BIRDS (8+)
Seppe Baeyens / Ultima Vez
ZO 10.10.2021 om 15.00 uur

Na het succes van Tornar (2015) en INVITED (2018) bouwt danser en 
choreograaf Seppe Baeyens met Birds verder aan zijn onderzoek naar 
het vormen van een tijdelijke gemeenschap. Nu treedt hij buiten de 
muren van het theatergebouw en gaat hij samen met een groep perfor-
mers en muzikanten de openbare ruimte in. De normale loop der dingen 
wordt daar onderbroken – soms onzichtbaar, dan weer overduidelijk.

RETRO
Han solo
WO 13.10.2021 om 20.30 uur

Han solo keert in zijn nieuwe show Retro terug naar zijn roots. De 
 komische meesterverteller wil instaan voor de bescherming van Onze 
Vlaamse Levenswijze. Europa is op drift en de dolgedraaide Vlaming is 
de weg kwijt. Nu ook het platteland een ruk naar rechts heeft ingezet, 
acht Han solo de tijd rijp om orde op zaken te stellen.
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FESTIVAL VAN DE ARCHITECTUUR
14 t/m 17 OKTOBER

Hoe kan architectuur een antwoord bieden op de uitdagingen 
van onze snel veranderende wereld? Dat is de centrale vraag van 
het derde Festival van de architectuur dat van 14 tot en met 
17 oktober neerstrijkt in Oostende. De Grote Post doet mee en 
presenteert  voorstellingen van Simon Allemeersch, Steve Salembier, 
Fritz Hauser en Julian Hetzel.

DIVA (12+)
FroeFroe
WO 20.10.2021 om 19.OO uur 

De broers Carlo en Riccardo Broschi staan in de jaarlijkse talentenwed-
strijd tegenover elkaar. Carlo (later wordt hij Farinelli) wint. Hij krijgt een 
beurs voor het conservatorium en Riccardo gaat mee. Samen delen de 
broers lief, liefjes en leed op school, tot ze uit elkaar worden getrokken 
door gedrevenheid en ambitie. Diva is een heerlijk verhaal vol broeder-
liefde, happy end inbegrepen. Diva is figurentheater in combinatie met 
hemelse stemmen. Vanaf 14.00 uur ben je welkom in De Grote Post 
voor een workshop rond Diva. Neem je smartphone mee en je krijgt 
tips & tricks hoe je de beste foto’s en filmpjes maakt en dat met de 
nodige diva-allures. Voor de voorstelling wordt er samen gegeten.

OOGST
Kommil Foo
VR 22.10.2021 om 20.00 uur

Een piano, een gitaar, een viool en hun karakterstemmen: meer hebben 
de broers Walschaerts als cabaretduo niet nodig om hun publiek een 
memorabele avond te bezorgen. Al dertig jaar lang spelen en schrij-
ven ze onafgebroken, samen en apart. Hoog tijd om uit al dat moois 
een nieuwe, intieme voorstelling te destilleren. Oogst is Raf, Mich, hun 
mooiste liedjes en strafste verhalen. Kommil Foo op zijn best.

KINDEREN VAN DE ZEE
Stephan Vanfleteren e.a.
ZA 23.10.2021 om 20.00 uur

Oostende oefent een grote aantrekkingskracht uit op schrijvers en 
kunstenaars, maar dé inspirator en muze bij uitstek is onmiskenbaar 
de zee. Wat hebben we met de zee? Eén gast staat centraal: fotograaf 
Stephan Vanfleteren. Naast prachtig film- en fotomateriaal brengt 
hij in zijn kielzog een pak bijzondere gasten mee. Aäron Fabrice de 
Kisangani is strandjutter. Ineke Steevens (Navigo museum) maakte de 
expo ‘Onze IJslandvissers’. Guinevere Claeys (De Standaard, Canvas) 
stelt de juiste vragen.
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MOVING HANDS
Kim Van den Brempt
ZO 24.10.2021 om 11.00 uur

De handen van de pianist spelen en ontroeren. Kim Van den Brempt 
neemt je mee door drie eeuwen filmmuziek. Langs de inspirerende 
voorloper Erik Satie, over Philip Glass, wiens repetitieve muziek te 
horen is in meer dan dertig filmscores, tot Raf Keunen, die faam 
verwierf als componist van soundtracks voor Rundskop en Le Fidèle.

THE TIME OF OUR SINGING (10+)
Janni van Goor
ZA 30.10.2021 om 15.00 uur

We zien drie generaties circusvrouwen: een oude dame, een jonge 
vrouw en een meisje. Het zouden een oma, moeder en kind kunnen zijn. 
Als een bijzondere erfenis geven ze hun passie, circus, door aan de 
volgende generatie. The time of our singing is een voorstelling over 
het lichaam als landschap en de schoonheid van ouder worden.

AKKE AKKE TUUT (3+)
4Hoog
ZO 3.10.2021 om 15.00 uur 
Zo’n slordige 30 jaar geleden begonnen twee jonge honden een 
 splinternieuw cabaretduo genaamd Kommil Foo. Akke Akke Tuut 
was één van hun eerste voorstellingen. Nu regisseren Mich en Raf 
Walschaerts een nieuwe versie van hun kindertheaterklassieker. 
Akke Akke Tuut is onweerstaanbaar muzikaal cabaret voor kleuters.
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DO 07/10 (17.45 en 20.15 uur)

• MINARI
Regie: Lee Isaac Chung | Verenigde Staten  2020, 115 min.

De zevenjarige David heeft Koreaans-Amerikaanse roots. Zijn leven wordt in de jaren 80 op zijn 
kop gezet, wanneer zijn vader Jacob de beslissing neemt om met het gezin naar het landelijke 
Arkansas te verhuizen. Daar jaagt hij de Amerikaanse droom na op zijn eigen boerderij.

DI 12/10 (enkel om 20.15 uur)

• TRUE MOTHERS
Regie: Naomi Kawase | Japan  2020, 140 min.

Het echtpaar Satoko en Kiyokazu heeft een reeks mislukte vruchtbaarheidsbehandelingen achter 
de rug. Uiteindelijk besluiten ze een jongetje te adopteren. Zes jaar later wordt hun gezinsgeluk 
bedreigd door Hikari. Zij beweert de biologische moeder te zijn van hun zoontje.

DO 14/10 (17.45 en 20.15 uur)

• SON  –MOTHER
Regie: Mahnaz Mohammadi | Iran / Tsjechië  2019, 102 min.

Leila is weduwe. Samen met haar 12-jarige zoon Amir en 2-jarig dochtertje woont ze in een 
huurkamer. De fabriek waar ze werkt zit in moeilijkheden en ze vreest ontslagen te worden. 
Trouwen met de buschauffeur Kazem zou een oplossing voor haar financiële problemen kunnen 
zijn, maar Kazem heeft een dochter van 12 en volgens een Iraanse religieuze traditie mag een 
jongen die geen bloedverwant is, niet met een meisje onder één dak samenwonen. Kazem 
stelt voor Amir ergens anders te laten wonen tot zijn dochter gehuwd is, maar Leila wil dat niet. 
Als plots het dochtertje van Leila erg ziek wordt en alleen Kazem geld heeft om de dure 
medicatie te betalen, staat Leila voor een hartverscheurende keuze.

DO 21/10 (17.45 en 20.15 uur)

• FIRST COW
Regie: Kelly Reichardt | Verenigde Staten  2019, 121 min.

De negentiende eeuw. Cookie Figowitz wordt als kok ingehuurd voor een groep pelsjagers in het 
Oregonterritorium. Op een nacht in het bos ontmoet Cooke de mysterieuze immigrant King-Lu die 
op de vlucht is voor enkele wraakzuchtige Russen. Het begin van een ontluikende vriendschap. 
De twee stappen samen in een onderneming waarvan het succes afhankelijk is van de 
melkproductie van een dure melkkoe van een landeigenaar.

DO 28/10 (17.45 en 20.15 uur)

• CORPUS CHRISTI 
Regie: Jan Komasa | Polen  2019, 115 min.

Daniel heeft in een jeugdinstelling gezeten waar hij een erg gelovig man werd. Wanneer hij 
de inrichting verlaat, komt hij terecht in een dorpje waar hij vriendschap sluit met de lokale 
predikant. Wanneer die onverwachts afwezig is, neemt Daniel de rol van priester op zich en 
voert hij enkele omstreden lessen in.
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Frank Vermang (56) is terug met een nieuw boek. 
Nadat de auteur eerder al met zanger Dubbe de 
rock ’n rollwereld indook, pakt hij nu uit met 
‘Oostende :::: Rock ’n Roll’, een overzicht van de 
Oostendse muziekgeschiedenis. Daar moest 
UiT in Oostende het fijne van weten!

Tim Heddebauw

FRANK 
VERMANG
De muziekgeschiedenis van 
Oostende in woord en beeld

Wat is het idee achter 
dit boek? 
Het is eigenlijk een muziek-
geschiedenisboek. In het boek 
staat, per decennium, het 
verhaal van de stad Oostende. 
Met de muziekscene in de 
hoofdrol. Vanaf de jaren ’50 
beschrijf ik dus (per decen-
nium) hoe de stad evolueert, 
welke muzikanten er waren, 
hoe het uitgaansleven was en 
welke muziekevenementen er 
waren. Ook de geschiedenis van 
de jeugdhuizen komt aan bod. 
Zij zijn steeds een kweekvijver 
en katalysator van lokaal talent 
geweest. 

We kennen je onder 
meer ook van het levens-
verhaal van Dubbe. Is hij 
de trigger geweest voor je 
 interesse in de Oostendse 
muziekgeschiedenis? 
Eigenlijk wel. Als jonge gast 
hoorde ik het nummer ‘Belgium’ 
op de jukebox. De band was 
Stagebeast met daarin onder 
andere Dubbe en Willy Willy. 
Het was 1978. Ik was dertien 
en ik kon bijna niet geloven dat 
dit een Oostendse groep was. 
Sindsdien ben ik de Oostendse 
muziek beginnen opzoeken 
en volgen.

Hoe ben je te werk 
gegaan voor dit toch 
wel lijvige naslagwerk? 
Ik ben de archieven ingedo-
ken. En dat mag je letterlijk 
nemen. Zo heb ik bijvoorbeeld 
in de Bib alle ‘Zeewachten’ van 
1955 tot nu doorgenomen. Ik 
heb ook met heel veel mensen 
gepraat en zaken afgetoetst. 
Dat is best ingewikkeld want 
niet ieders geheugen is intact 
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Oostende :::: Rock ’n Roll – de Oostendse 
muziekgeschiedenis in woord en beeld kost 
25 euro en is te koop via de Facebookpagina 
van het boek. Het is ook verkrijgbaar via 
muziekcafé Manuscript, platenzaak Compact 
Center en de boekenzaken De Witte Zee 
en Corman.

Bestellen kan via oostenderockt@gmail.com



en soms spreken verschillende 
bronnen elkaar tegen. Ik heb 
ook veel beeldmateriaal verza-
meld. Het resultaat is inderdaad 
lijvig: 384 bladzijden tekst en 
beeld. Full color, gebonden en 
in Oostende gedrukt. Op en 
top Oostends dus met leuke 
weetjes en straffe verhalen!

Je maakt zelf ook deel uit van 
de Oostendse muziekgeschie-
denis. Vertel eens! 
Als tiener nam ik wel eens 
– zonder veel ambitie – een 
gitaar ter hand. Later leerde 
ik de Oostendse muzikanten 
persoonlijk kennen. Op een 
bepaald moment zat een van de 
groepen (Plat du Jour) zonder 
bassist en vroeg men of ik wou 
inspringen. Ik had geen basgi-
taar maar de Engelse Pond 
stond gunstig. Dus sprong ik de 
ferryboot op en kocht in Londen 
een basgitaar. En zo heb ik later 
in vele verschillende groepen 
gespeeld. Mijn lever is er nog 
altijd niet van bekomen. 

Welke periode van deze 
geschiedenis vind je persoon-
lijk het meest interessant en 
waarom? 
Alle periodes zijn boeiend 
maar de jaren ’70 springen er 
toch wel uit vind ik. Voor deze 
 periode gebeurde er ook veel 
maar het was meestal allemaal 
erg braafjes. In 1970 debu-
teert Arno  bijvoorbeeld (op het 
Kickfestival in de Velodroom). 
De muziek scene werd wat 
ruiger en experimenteler, 
net als de  maatschappij 
 trouwens. Het was een 
 periode van veel  vrijheid 
en mogelijkheden. ■
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BRAM DE LOOZE TRIO
De eigenwijze voortrekker van de Belgische jazzscene Bram De Looze 
is zeker geen onbekend gezicht bij KAAP. Nu komt hij naar Oostende 
met een gloednieuw internationaal jazztrio. De Looze improviseert 
graag, maar verliest daarbij nooit de oude en hedendaagse 
klaviermuziek uit het oog – of het nu klassiek of jazz is. Voor zijn 
nieuwe trio gaat hij in zee met de Duitse contrabassist Felix 
Henkelhausen en de Amerikaanse drummer Eric McPherson, 
die al samenwerkte met o.m. Avishai Cohen en Pharoah Sanders.

DO 21.10.2021 om 20.00 uur
KAAP OOSTENDE
www.kaap.be

DAVE GISLER TRIO 
& JAMIE BRANCH
De Zwitserse gitarist Dave Gisler is in onze contreien vooral gekend 
van de band Pilgrim. Sinds 2019 werken Gisler en zijn trio samen met 
niemand minder dan de Amerikaanse toptrompettiste Jaimie Branch. 
Het trio en Jaimie Branch zijn op releasetournee met hun nieuwe album 
Zurich die werd opgenomen op het Unerhört! Festival 2019. 
Momenten van zwevende stilte worden gecontrasteerd met enorme 
uitbarstingen van collectieve improvisatie. Het trio maakt muziek in 
het moment en zoekt naar onbevangen vrijheid. Die combinatie zit ook 
Jaimie Branch als gegoten. Onder haar inspiratiebronnen noemt ze 
zowel Miles Davis en Chet Baker als Albert Ayler, Wu-Tang Clan en 
Pixies. Branch maakte aanvankelijk naam in avant-gardemiddens en 
brak vervolgens met haar project Fly or Die ook door bij een ruimer 
publiek. Haar album ‘Fly or Die II: Bird Dogs of Paradise’ werd recent nog 
door Klara bekroond als beste internationale jazz-album van het jaar.

WO 27.10.2021 om 20.00 uur
KAAP OOSTENDE
www.kaap.be
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F E S T I VA L

Het tweejaarlijkse kunstenfestival Europalia zet 
vanaf 14 oktober de trein in de schijnwerpers. Trains 
& Tracks brengt op verschillende locaties in het hele 
land een programma dat de trein benadert vanuit een 
hedendaags en artistiek oogpunt. Ook Oostende als 
eind- (of begin)station mag natuurlijk niet ontbreken! 

TRAINS 
&TRACKS
op kunstenfestival Europalia
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Meer info over het volledige programma 
van Europalia op europalia.eu



TRAJECT 
OOSTENDE–EUPEN
Langsheen de lijn Oostende-Eupen, het  langste 
en drukste treintraject door België, worden 
zeven kunstwerken geïnstalleerd door evenveel 
kunstenaars, geselecteerd door curator Caroline 
Dumalin. De werken worden verweven in de (half)
publieke ruimte langsheen de sporen en in de 
stations. Che Go Eun, Inas Halabi, Flaka Haliti, 
Chloé Malcotti, Sophie Nys, Marina Pinsky en 
Laure Prouvost werken mee aan dit project.

DANS & PERFORMANCE 
IN HET STATION
KAAP nodigt tussen 29 oktober en 2  november 
Benjamin Vandewalle uit om pendelaars te 
verrassen met dans en performance in het 
Station van Oostende. Vijf dagen lang brengen 
vier dansers en een muzikant een geïmprovi-
seerde interventie die de alledaagse routine van 
pendelaars en dagjestoeristen onderbreekt. De 
performances vinden 
telkens plaats van 
9.00 tot 12.00 en 
van 16.00 tot 
19.00 uur.
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EEN VERHAAL 
OVER JE
STRANDCABINE?

O P R O E P

Strandcabines vind je tijdens het toeristische seizoen over 
de hele kustlijn. Vroeger werden badkarren op wielen tot in het 
water getrokken, nu staan strandcabines dichter bij de dijk. Ook 
het uitzicht van de cabines veranderde doorheen de tijd. Tijdens 
de komende zomers wil Kusterfgoed die traditie in de kijker 
zetten én jullie verhalen horen.

Gebruiken jullie ook met meerdere generaties samen een 
strandcabine? Heb je dankzij de strandcabine je beste vriendin 
leren kennen? Of – als we Ensor mogen geloven – heb je er ooit 
de liefde bedreven? Heeft jouw cabine het mooiste interieur? 
Of is ze het meest efficiënt van de hele kustlijn ingericht? 
Ben je verhuurder en kan je ons leuke anekdotes vertellen? 
Wil je jouw cabine eventueel volgende zomer een paar dagen 
ter beschikking stellen voor dit project? Heb je nog mooie foto’s 
liggen van je strandcabine of eventueel van een oude badkar 
op wielen?

Laat het weten aan Kusterfgoed via info@kusterfgoed.be 
of 059 270 770.



BOULEVARD 
DE CHAMPAGNE
01.10 t/m 03.10.2021 
FORT NAPOLEON

Met de verhuis naar de nieuwe locatie/
site aan Fort Napoleon keert Boulevard 
De Champagne, hét champagne-event 
van het jaar, op sprankelende wijze terug 
voor een nieuwe editie. Drie dagen lang 
word je ondergedompeld in de cham-
pagne, van degustaties en workshops 
tot champagnebrunch en lekker eten. 
Boulevard de Champagne verwelkomt 
meer dan vijftien champagnehuizen met 
een kwalitatief en gevarieerd aanbod.

OSTEND ZERO 
EMISSION SHOW
02 & 03.10.2021 
WELLINGTON HIPPODROOM

Steeds meer mensen kiezen voor een 
ecologische verantwoorde wagen 
zonder schadelijke uitstoot. Bij de eerste 
editie van de Ostend Zero Emission 
Show op 2 en 3 oktober worden auto-
merken en de toekomstige gebruikers 
van emissieloze wagens bij elkaar 
gebracht.

Wagens van 15 merken die al op de 
markt zijn, worden tentoongesteld en je 
kan ook een gevarieerde rondrit maken 
op een uitgstippeld parcours. 
De toegang is gratis.
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boulevarddechampagne.be www.visitoostende.be
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FFO NIGHT
ZA 23.10.2021 
KINEPOLIS

Wat is er beter dan één Filmfestival 
Oostende? Een heel jaar vol glamou-
reuze filmavonden met avant-premières 
van Vlaamse films! Op 23 oktober gaat 
opnieuw een film in aanwezigheid van 
de cast in première in Kinepolis. Vanop 
de rode loper in Oostende wordt elke 
film ook voorzien van een uitgebreide 
preshow, die in tal van bioscopen over 
heel Vlaanderen te volgen is!

Op zaterdag 23 oktober vindt de laatste 
FFO Night plaats met de langverwachte 
première van Red Sandra van Lien 
Willaert en Jan Verheyen in aanwezig-
heid van Sven De Ridder, Darya Gantura 
en Rosalie Charles.

GARNAALKROKETTEN-
FESTIVAL
ZO 17.10.2021
WELLINGTON HIPPODROOM

Garnalen zijn heerlijk, maar niets overtreft de 
smeuïge garnaalkroket. Tijdens het gloednieuwe 
Garnaalkrokettenfestival gaat Oostende op zoek naar 
de ultieme Oostendse garnaalkroket.Twaalf Oostendse 
restaurants presenteren op zondag 17 oktober vol trots 
hun ambachtelijk gemaakte garnaalkroketten. Maar 
geen winnaar zonder proevers, dus een 
volksjury stemt mee op de 
gouden garnaalkroket, terwijl 
een professionele jury ook 
hun favoriet bekroont.

www.oostendsegarnaalkroketten.be

#IKKOOPINOOSTENDE
08.10 T/M 10.10.2021
CENTRUM

In het weekend van 8, 9 en 10 oktober ben je welkom 
in het centrum voor de #ikkoopinoostende- dagen. 
Geniet van de vele koopjes en demonstraties en 
acties. Op zaterdag en zondag is er ook animatie in 
de winkelstraten. Bekijk de lijst met de deelnemende 
handelaars en de acties op www.economischhuis.be/
ikkoopinoostendedagenfilmfestivaloostende.be
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E X P O

Al zo’n veertig jaar tekent, graveert en schildert 
Petrus De Man (°1955) in zijn atelier in Brussel. 
Zijn werk was al op verschillende tentoonstellingen 
te zien in Europa. Franstalig België sloot hem ook al in 
het hart en nu is een selectie van zijn werken te zien 
in de Stad aan Zee.

Robine Vanderhaeghe

PETRUS 
DE MAN
voelt zich verbonden met
de Oostendse meesters

Typerend voor zijn werk zijn de 
krachtige en energieke lijnen. 
Om te graveren, gebruikt De 
Man alleen droge naald (hij 
werkt met oude grammofoon-
punten!) en houtskool voor 
zijn zwart-wittekeningen. Ook 
een gom en schuurpapier 
gebruikt hij als hulpmiddelen, 
“ik zwoeg en wring om de 
vormen te temmen”, zoals hij 
het zelf mooi verwoordt. Zijn 
hoekige mannetjes worden 
herleid tot de essentie en doen 
denken aan de figuren van 
Permeke. De laatste jaren is er 
meer kleur en sensualiteit in 
de werken van De Man te zien 
door het gebruik van aquarel en 
droge pastel.

De kunstenaar gaat naar eigen 
zeggen al tekenend op ontdek-
king. Hij werkt niet met een 
vooropgezet idee. “Ik wacht 
niet op inspiratie, ik provo-
ceer het door mezelf aan het 
werk te zetten. Soms zet ik in 
eerste instantie zinloze krab-
bels op papier, maar dat brengt 
me in een staat van ontvan-
kelijkheid. Op dat moment 
ontstaan de vormen op een 
intuïtieve manier en dan stuur ik 
het geheel door voor bepaalde 
vormen te kiezen.”

Een tiental jaar geleden werd 
De Man zich meer bewust van 
het rechthoekige papier waarop 
hij tekent. In al zijn composi-
ties sindsdien, is de rand van 
zijn blad van essentieel belang 
omdat alle vormen die hij tekent 
ermee in verhouding staan. 
“Die aandacht voor grenzen, 
kaders, rasters, constructies  … 
noem maar op, ontstond zeer 
gevoelsmatig vanuit mijn 
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PETRUS DE MAN
Nog tot 10.10.2021

GALERIE LOYDD, Vlaanderenstraat 76 
www.galerielloyd.be



écriture-automatique-oefenin-
gen”, vertelt Petrus De Man. 

De kunstenaar voelt zich 
 bovendien verbonden met 
de Oostendse meesters: 
“De innerlijkheid van Spilliaert 
of de massiviteit van Permekes 
beelden echoot in mij. Bij Ensor 
herken ik het theater dat leven 
noemt. Dit alles zit in mij en als 
ik werk, flitsen deze kunste-
naars door mijn hoofd. Ik 
knipoog naar ze als ze langs-
komen. Ik herken iets van hen 
in mezelf en dat stelt me 
gerust.” ■
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H E T  O O S T E N D E  VA N

Wat roept Oostende bij jou op?
De zee, vissers, lekkere vis, boten, het 
strand. Maar Oostende staat ook voor 
openheid en oneindigheid.

Wat is je oudste herinnering 
aan Oostende?
Heel traditioneel: als klein meisje gingen 
wij met de familie vaak naar ’t zeetje. 
Ik zie me met mijn zusjes, met laarsjes 
aan, stappen in de plassen, schelpjes 
zoeken… We deden dat meestal in de 
herfst en het gevoel dat ik er nog steeds 
bij heb, is een leuk gevoel, een gevoel 
van frisse lucht. Toen ik 19 was, danste 
ik mee in de voorstelling Le Bourgeois 
Gentilhomme van Dirk Tanghe en we 
speelden onder meer in de Venetiaanse 
Gaanderijen. Ik kwam ook voor andere 
evenementen en zomertours van JIM 
of TMF vaak optreden in Oostende.
De meest intense herinnering bewaar 
ik aan een avond in 2007. Het was de 
laatste keer dat Maurice Béjart optrad 
in het Kursaal, een drietal weken later 
is hij gestorven. Béjart is de vader van 
de dans en mijn dansvader. Natuurlijk 
zat ik in de zaal en na de voorstelling 
kocht ik een foto van hem. Toen ik later 
die avond op de Zeedijk naar mijn auto 
stapte, ontmoette ik hem heel toeval-
lig. Ik sprak hem aan en die ontmoeting 
werd een ankerpunt in mijn carrière en in 
mijn leven.

Welke Oostendenaars inspireren je, 
roepen je bewondering op, verrassen 
of verbazen je?
Arno is gigantisch. Rauw, ruw en 
poëtisch. Ik ben fan van ‘Dans les yeux 
de ma mère’. Ik bewonder hoe Arno door 
zijn hele leven heen zijn passie is blijven 
volgen. Van kok via de mondharmonica 
naar de blues tot een levende legende! 
August Beernaert is een andere straffe 
Oostendenaar… en mijn betovergroot-
vader. Het is jammer dat mijn grootvader 
mij niet zoveel over hem heeft kunnen 
vertellen. August won de Nobelprijs voor 
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de Vrede in 1909. Hij was een pacifist en 
een mensenrechtenactivist. Hij pleitte 
voor een betere verstandhouding tussen 
Vlamingen en Walen. Als Eerste Minister 
zette hij zich in om de slavernij in Congo 
af te schaffen en klaagde hij de uitbui-
ting van Congo aan. Naast politicus was 
hij ook tekenaar, zijn zus Euphrosina 
schilderde. Ongetwijfeld erfde ik van 
hem het sterke karakter en de sterke 
persoonlijkheid van de Beernaerts...

Je favoriete plekje in Oostende?     
Dat is restaurant Lobster, in de Van 
Iseghemlaan recht tegenover het 
Kursaal. Een klein, authentiek en famili-
aal restaurant met een perfect aanbod 
fruits de mer en kreeft. Heerlijk na een 
relaxerende wandeling op de zeedijk, 
langs het Thermae Palace Hotel en de 
Gaanderijen.

Je favoriet Oostends woord of 
uitdrukking?
Kletskoese.
En stuutn.

Wat wens je Oostende toe?
Dat het letterlijk nog lang het hoofd 
boven water mag houden. Het lijkt 
misschien een grap, maar het is het niet. 
De stijgende zeespiegel is een alarme-
rend gegeven. En wij Belgen zijn niet zo 
voorzienig als de Nederlanders die al 
jaren dijken aan het bouwen zijn.  

Oostende wil zich profileren als 
ideale citytrip. Waaraan ontbreekt het 
de Stad?
Met de zee en de stad heb je alles 
wat nodig is. Die twee samen geven 
Oostende een krachtige uitstraling.
  
Wat is je belangrijkste zintuig 
in Oostende?
Moeilijk kiezen: je ademt de gezonde 
zeelucht, je ruikt de zee, je proeft de 
smaak van lekkere vis… Oostende is 
een zegen voor wel meer zintuigen!
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Wat is je favoriete activiteit in Oostende?
Dat is net het leuke aan Oostende: je hoeft er 
niet per se iets te doen. In Oostende ben ik graag 
gewoon in het moment. Dat kan met een wande-
ling op het strand of op de dijk, langs de bocht 
rond het Kursaal, tot op de strekdam. En dan 
even verpozen om te genieten van de wind of 
een koffietje.

Veel mensen noemen Oostende de Koningin 
der Badsteden. De Stad noemt zichzelf de 
Stad aan Zee. Wat is jouw ideale baseline 
voor Oostende?
Ik zeg wel graag aan vrienden die Oostende niet 
kennen dat het de hoofdstad is van de Kust. Het 
is de centrale plek van de kust. Je kunt er zowel 
naar rechts als naar links.

Als je vanuit Oostende weer naar huis gaat, wat 
neem je dan mee?
Nieuwe, verse energie.
En toch ook nog altijd, zoals vroeger, schelpjes en 
een beetje zand. 
  
Waarom keer je graag terug naar Oostende?
Ook al staat mijn huis er niet, toch voelt 
Oostende aan als thuis. Ik voel me er goed, het 
is goed om daar te zijn. Het is geen toeval dat ik 
de laatste voorstelling van mijn vorige  productie 
Laat me in Oostende liet plaatsvinden. Ook de 
première van mijn nieuwste productie Naakt was 
– ondanks corona – in Oostende gepland…

De voorstelling ‘Naakt’ van Isabelle Beernaert 
kreeg ondertussen een nieuwe datum: 
31 oktober 2021 om 20.00 uur. 
Info en tickets via www.kursaaloostende.be
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F OTO G R A F I E

Op een winderige woensdag trekt UiT naar het 
voormalige VIVES-gebouw op de Zeedijk in Oostende. 
Daar wachten enkele Oostendse fotografen en leden 
van de Cultuurraad die erfgoed en fotografie 
samenbrengen op Beeldbank Kusterfgoed. André 
Baert (initiatiefnemer van het project), Patrick 
Pottier (voorzitter van fotoclub ‘De Meeuwen’), 
Charles Peché en Greta Van Rompaey (leden fotoclub 
‘Ter Streep’), Lily Van Bergen en Johan Degraeve 
(leden fotoclub ‘EXIF’) vertellen graag meer over 
hun urbex-fotografieproject.

Triene Vandenbussche

URBEX
op Beeldbank Kusterfgoed

Meer info over dit project en de foto’s die 
de Oostendse fotoclubs maakten, vind je op 
www.beeldbankkusterfgoed.be
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Jullie fotograferen gebou-
wen in Oostende die dreigen 
te verdwijnen. Die beelden 
worden dan gepubliceerd op 
Beeldbank Kusterfgoed. Wie 
nam het initiatief voor dit 
project?
(In koor): André Baert. 
Johan: Wij hebben een veer-
tiendaagse clubbijeenkomst 
bij fotoclub ‘EXIF’. André kwam 
langs om zijn idee uit de doeken 
te doen om Oostendse gebou-
wen die dreigen te verdwijnen 
te fotograferen. Enkele leden 
van onze club waren onmiddellijk 
geïnteresseerd.
Patrick: Dat gebeurde ook 
bij ons!
Lily: Onze club (Fotoclub ‘EXIF’, 
n.v.d.r.) doet al twee jaar mee 
met dit project. Bij de eerste 
foto-opdracht, het station, 
waren wij nog niet betrokken. 
Maar al de rest hebben we 
wel meegemaakt.

Dus André, jij nam het initia-
tief? Hoe kwam je op het idee?
André: De leden van de 
Oostendse Cultuurraad dragen 
de esthetiek en de erfgoed-
waarde van erfgoedpanden 
hoog in het gemeenschappe-
lijke vaandel. Oostende telt 
veel locaties met een erfgoed-
waarde of met een sterke dosis 
lokale herinneringen. Jammer 
genoeg staan veel van die 
locaties onder druk. Met ons 
fotografieproject willen we een 
bijdrage leveren om de histo-
rische en verhalende waarde 
van erfgoedpanden vast te 
leggen. In dit project komen 
kunst, erfgoed en fotografie 
samen. Eigenlijk is Kusterfgoed 
een uitstekend kruispunt van 
verschillende soorten ambities: 
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fotografie, erfgoed, bewaren, renove-
ren. Alles komt hier samen en wordt 
door de erfgoedcel heel mooi bewaard 
op Beeldbank Kusterfgoed. Inhoudelijk 
maken de fotografen prachtige foto’s. 
Vandaar de zachte discussie, tonen we 
kunst of erfgoed?

Het eerste gebouw dat jullie foto-
grafeerden was het station. Gaan jullie 
dan ook samen fotograferen?
Patrick: Er zijn vijf fotoclubs in Oostende 
en daar is altijd een goede  wisselwerking 
tussen geweest. We werken samen, 
kennen elkaar, gaan naar mekaars 
tentoonstellingen. Het eerste erfgoed-
pand dat we fotografeerden, was het 
vroegere hotel naast het station, 
‘Hotel Terminus Maritime’. Dat is al 
jaren gesloten. De stad Oostende 
heeft het intussen aangekocht.

Jullie hebben al meerdere gebouwen 
gefotografeerd in Oostende. Welke 
locatie vonden jullie het boeiendste of 
tofste om mee aan de slag te gaan? 
In koor: De nieuwe vleugel van Mu.ZEE 
en ook het oude zwembad is heel mooi. 
Charles: Deze locatie was ook  boeiend 
(VIVES op de zeedijk, n.v.d.r.). Aan de 
overkant van de straat stond ooit ook 
een gebouw, een heel mooi, modern 
gebouw. Prachtig vanbinnen.
Lily: Met een echt urbexgehalte, 
want ik ben dan ook echt wel een 
urbexfotograaf.

Wat is dat precies, een 
urbexfotograaf?
Lily: Dat is iemand die leegstaande, 
verlaten gebouwen fotografeert. 
Meestal ga je dus illegaal binnen. Ik 
doe dat al jaren. Bij de gebouwen van 
VIVES was er bijvoorbeeld heel veel 
schade, het zat er vol met krakers en 
het was er gevaarlijk om daar zomaar 
binnen te gaan. Het gebouw aan de 
 overkant was prachtig en was in heel 
goede staat. 

Johan: Er waren ook nieuwe bewoners 
aan de overkant. Overal in het gebouw 
hingen er ook boodschappen, zoals 
‘Chantal, dit mag je niet wegdoen’. Al 
die verhalen, dat komt ook dicht bij dat 
immateriële erfgoed (verhalen en tradi-
ties) waar Kusterfgoed mee bezig is. 
Patrick: ‘Urbex’ staat voor Urban 
Explorer. Urbexfotografie bestaat al 
heel lang, hé. Het eerste project dat ik zo 
fotografeerde, was dertig jaar geleden. 
Ik heb vroeger ook al gefotografeerd en 
dat werk allemaal tentoongesteld.
Lily: Dat is altijd zo geweest, hé. Zolang 
er fotografie is, is er altijd interesse om 
leegstand of verval te fotograferen. 
Patrick: Ik deed ooit een opdracht voor 
de Zeewacht. Nu is daar minder persbe-
langstelling voor. De urbexhype is wat 
voorbij en het is ook anders dan vroe-
ger, minder leuk. Vanaf het moment dat 
er iets leegstaat, wordt er vaak meteen 
ingebroken en gevandaliseerd. Als foto-
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graaf moet je er dus zo vlug mogelijk 
bij zijn.
Johan: Er zijn bepaalde spelregels in 
urbexfotografie zoals ‘Neem niets weg 
of voeg niets toe.’ of ‘Je mag eventueel 
iets verplaatsen, maar zet het dan terug.’ 
Die regels worden momenteel niet meer 
gerespecteerd.
Lily: Het is helemaal anders  geworden. 
Urbex wordt nu beoefend door duizen-
den fotografen over de hele wereld. 

Werken urbexfotografen vaak samen?
Greta: Neen, want dat wordt meestal 
angstvallig verborgen gehouden, hé.
Mooie locaties worden niet prijsgegeven. 

In die zin is dit initiatief ook speciaal, 
omdat jullie dus als groep opereren? 
Greta: Met dit project kunnen we op een 
legale manier een leegstand pand betre-
den en het dus ook op een legale manier 
fotograferen.

Jullie vragen dus toestemming om 
erfgoedpanden binnen te gaan?
Patrick: Elke keer als we ergens binnen-
gaan, is dat met toestemming van de 
eigenaar. De eigenaars zijn er ook vaak 
bij. Ofwel gaan ze mee naar binnen ofwel 
krijgen we de sleutel. We vragen ook 
altijd toestemming om de foto’s 
te publiceren.
Johan: Voor ons is dat de kans om legaal 
en onder begeleiding ons ding te doen. 

Jullie initiatief zet het erfgoed dat 
er is en dat al verdwenen is meer in 
de kijker. Zo wordt het ontsloten en 
getoond via Beeldbank Kusterfgoed. 
Charles: Vroeger maakten mensen een 
album postkaarten, nu fotograferen wij 
de zeedijk voor binnen vijftig jaar, voor de 
achterkleinkinderen.
Lily: Er zijn zoveel mooie gebouwen 
verdwenen in Oostende, waar we jammer 
genoeg niet op tijd binnenraakten. Daar 
is nu niets meer van over…
André: Eigenlijk zouden we de gebou-
wen die nu opgetrokken worden, moeten 
fotograferen in functie van hun erfgoed-
waarde binnen vijftig jaar. Alleen, hoeveel 
tijd en welke samenwerking zou dat niet 
vragen? 
Patrick: De Beeldbank is ook heel 
belangrijk. Onze beelden staan gewoon 
op onze computer, maar wat gebeurt 
ermee als wij er niet meer zijn? Via de 
Beeldbank kunnen we onze beelden 
openbaar maken. ■

Fotografen 
Lily Van Bergen, 
André Baert, 
Greta Van Rompaey, 
Patrick Pottier, 
Johan Degraeve 
en Charles Peché.
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M E N S E N

Sinds september is het Stadsmuseum in de 
Langestraat 69 gesloten om de publiek toegankelijke 
delen een nieuw laagje verf te geven. Begin 2022 
heropent het opgefriste museum op feestelijke 
wijze. We houden je graag op de hoogte met 
interessante verhalen uit het museum.

Annelies Dierickx-Visschers

MARTINE 
SALOMÉ
ondertussen in 
het Stadsmuseum

Martine Salomé werkt sinds mei 
2020 als medewerker in het 
Stadsmuseum. In volle coro-
natijd versterkte ze het team 
oorspronkelijk als zaalwachter, 
maar ze kreeg ook snel de kans 
om in het team van baliemede-
werkers aan de slag te gaan. We 
vroegen Martine welk object uit 
het museum haar nauw aan het 
hart ligt.

“Op de eerste verdieping 
van het museum is een 
ruimte volledig gewijd aan de 
Oostende-Doverlijn, de legen-
darische ferryverbinding over 
het Kanaal. De ruimte is gevuld 
met fascinerende maquet-
tes van de ‘maalboten’ uit de 
vloot van de RMT (n.v.d.r.: Regie 
voor Maritiem Transport). De 
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‘maalboten’ speelden 150 jaar 
lang een belangrijke rol in de 
geschiedenis van Oostende. Ik 
merk dat nog steeds heel veel 
mensen mooie herinneringen 
aan de RMT-periode koesteren. 
Er waren zo veel Oostendenaars 
nauw betrokken bij de acti-
viteiten van de RMT; in de 
restauratie, als leverancier,…”

“Ik heb zelf ook een speci-
ale band met de RMT. In 1992 
werkte ik acht maanden als 
serveerster in het restaurant 
op verschillende ‘maalboten’. 
Het was zwaar werk. Werken 
op de ‘maalboten’ betekende 
dat je twaalf uur van huis was. 
Soms vertrok de ferry midden 
in de nacht. We voeren vier uur, 
bleven vier uur aan de Britse 

kust liggen en voeren vier uur 
terug. Enkele jaren na mijn 
werk op de veerboten (n.v.d.r.: 
in 1997) hield de RMT jammer 
genoeg op te bestaan. In het 
Stadsmuseum, een museum 
dat het verhaal van Oostende 
vertelt, spreekt het voor zich 
dat de geschiedenis van de 
RMT niet ontbreekt.” ■
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THEATER VANUIT 
HET NIETS…
Bibliotheek Oostende organi-
seert op 14 oktober een 
gratis workshop improvisatie-
theater voor volwassenen. 
Onder begeleiding van de orga-
nisatie Muzische Workshops 
maak je in groep theater vanuit 
het niets… 
Improv(isatie) is een theater-
vorm waarbij de acteurs het 
verhaal, de personages en de 
dialogen ter plaatse verzinnen. 
Tijdens deze workshop wordt 
je creativiteit en inlevingsver-
mogen gestimuleerd. Je leert 
ook oprecht luisteren, focus-
sen, samenwerken en spontaan 
handelen. De begeleider geeft 
je tips om samen tot een waan-
zinnige scène te komen. Je 
kan niets fout doen. Alles kan 
en alles mag! Zeg gewoon ‘ja’ 
op alles wat je medespelers 
aanbieden en sta versteld van 
het resultaat.

De workshop start om 
19.00 uur en duurt ongeveer 
twee uur. Zorg voor gemak-
kelijke, loszittende kleding. 
Vooraf inschrijven is nood-
zakelijk want het aantal 
plaatsen is beperkt. Dat kan 
via ikbibmee@oostende.be 
of bel 059 29 51 51.



E V E N E M E N T

De donkere maanden komen eraan, dus maak je klaar 
voor de Nacht van de Duisternis op 9 oktober. Vanaf 
dit jaar vinden de activiteiten plaats op drie locaties 
met verschillende activiteiten. Je bent welkom in 
Provinciedomein Raversyde, het Vogelopvang-
centrum en Astropolis, het gloednieuwe Space 
Science Center dat sterrenkunde en ruimtevaart 
combineert tot één boeiend geheel. 

NACHT 
VAN DE 
DUISTERNIS
op drie locaties

RAVERSYDE
In Provinciedomein Raversyde 
ga je in het duister op pad voor 
nachtelijke verhalen. Duik in 
het middeleeuwse nachtle-
ven in ANNO 1465. Hoe sliepen 
mensen toen en welke verha-
len vertelden ze elkaar? Je 
komt het te weten van enkele 
rasvertellers in het gere-
construeerde vissersdorp 
Walraversijde tussen 19.00 
en 22.00 uur. Of heb je meer 
zin in een expeditie? Ga met je 
gezin op Expeditie Testerep 
voor een tocht door het donker 
in de nieuwe speelzone van 
het domein. De expeditie start 
tussen 18.30 en 21.30 uur. 
Inschrijven kan per tijdsblok. 
Ben je gefascineerd door 
bomen? Dan is de theater-
wandeling ‘Het verlangen 
een boom te zijn’ zeker iets 
voor jou. Actrices Anouk en 
Patricia laten de bomen spre-
ken via verhalen, opdrachtjes en 
zintuiglijke experimenten. 

VOGELOPANGCENTRUM
Het VOC laat je kennismaken 
met de mooiste  nachtdieren. 
Tijdens een wandeling in 
het natuurpark ontdek je de 
wondere wereld van nacht-
vlinders en krijg je te zien hoe 
je de vlinders kan lokken om ze 
van dichtbij te bekijken. Start 
mogelijk op drie tijdstippen 
vanaf 19.00 uur. Vind jij uilen 
ook zo bijzonder? Via het Grote 
Uilenspel leer je spelenderwijs 
over deze mythische dieren. 
Je kan deelnemen om 19.00 
of 20.00 uur. Wil je graag de 
handen uit de mouwen steken? 
Het VOC organiseert een 
workshop vleermuis kastjes 
bouwen, want ook vleer muizen 

NACHT VAN DE DUISTERNIS
ZATERDAG 09.10.2021

DIVERSE LOCATIES 
www.nvdd.be
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zoeken een droog en veilig 
plekje om te wonen. Deze work-
shop is een ‘specialleke’: wie wil 
weten wat op het menu van een 
uil staat, kan dat zelf ontdekken 
door hun braakballen te pluizen! 
Samen met Patrick van natuur-
werkgroep ‘De Kerkuil’ kom je 
het te weten! Je kan deelnemen 
op drie tijdstippen. 

ASTROPOLIS
Aandacht ruimte- en sterren-
liefhebbers, want op 2 oktober 
opent Astropolis eindelijk de 
deuren! Tijdens de Nacht van 
de Duisternis op 9 oktober 
staan verschillende activitei-
ten op het programma. Je bent 
doorlopend welkom tussen 
19.00 en 23.00 uur. Ontdek 
een expo over de ‘Race naar 
de Maan’ doorheen de tijd. 
Van de prehistorische jager 
met de maankalender over het 
ontstaan van de ruimteraket tot 
de plannen om een ruimtesta-
tion te bouwen in een baan rond 
de maan! In een kleinere expo 
ontdek je dan weer de geschie-
denis van de optica.
Wie zin heeft om te knutse-
len, kan zijn eigen draaibare 
sterrenkaart maken in het 
‘Sputniklab’. De ideale manier 
om de sterrenhemel te ontdek-
ken! Heb je interesse in het 
fenomeen ‘lichtvervuiling’? 
Je kan kijken naar een korte 
documentaire over de gevol-
gen daarvan. Of kijk naar de 
 grootste steden uit de wereld 
vanuit de ruimte tijdens de 
nacht. Ongetwijfeld  prachtig! 
Als het weer het toelaat, 
zal je buiten tenslotte via 
 telescopen zelf de ruimte 
kunnen ontdekken. ■

41UiT IN OOSTENDE
OK TOBER 2021
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F OTO G R A F I E

De eerste Internationale Fotobiënnale 
Oostende palmt diverse binnen- en 
buitenlocaties in met hedendaags en 
conceptueel fotografisch werk. Een parcours 
van verrassende exposities met werk van 
dertig fotografen doorkruist de Stad aan Zee, 
van Fort Napoleon tot Mu.ZEE. 

Laat je verrassen door de grote  foto-
installaties op de dijk, het Westerstaketsel, het 
Leopoldpark… met werk van o.a. Filip Dujardin 
en Jean Godecharle of neem gratis een kijkje in 
een van de deelnemende galeries!

Headliner van het festival is de overleden 
Belgische topfotograaf Marc Lagrange, van wie 
een imposante overzichtstentoonstelling te 
zien is in Fort Napoleon. In Mu.ZEE toont Julie 
Scheurweghs onverbloemde foto’s over het 
moederschap. Ga zeker ook eens langs op een 
van de andere binnenlocaties zoals de 
Anglicaanse Kerk, Felix en Expo-Boot.

NAZOMERS 
VISUEEL 
SPEKTAKEL

INTERNATIONALE 
FOTOBIËNNALE OOSTENDE
Nog tot 24.10.2021
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E
X

P
O

ARTlantic Wall
(t/m 11 november 2021)

Provinciedomein Raversyde, 
www.raversyde.be
•  Provinciedomein Raversyde, 

 Nieuwpoortsesteenweg 636

BEAUFORT 21
(t/m 7 november 2021)

www.beaufort21.be
•  Diverse locaties

Van Coo naar Kunst u

(t/m 6 januari 2024)

Mu.ZEE – Kunstmuseum aan Zee, 
059 50 81 18, www.muzee.be
•  Mu.ZEE Oostende, 

Romestraat 11

Kustpanorama
(t/m 11 november 2021)

Provinciedomein Raversyde, 
www.raversyde.be
•  Provinciedomein Raversyde, 

 Nieuwpoortsesteenweg 636

Bunkerzoom
(t/m 11 november 2021)

Provinciedomein Raversyde, 
info@raversyde.be
•  Provinciedomein Raversyde, 

 Nieuwpoortsesteenweg 636

Onze IJslandvissers u

(t/m 7 november 2021)

Dienst Cultuur, 
www.oostende.be/cultuur
•  Venetiaanse Gaanderijen, 

Zeedijk/Parijsstraat

The Bride Unveiled
(t/m 31 oktober 2021)

Brasserie du Parc
•  Brasserie du Parc, Marie-Joséplein 3

Exploring Waters
(t/m 31 oktober 2021)

Expo 18, 0475 97 67 06
•  Expo18, IJzerstraat 18

Gilles Boudot u

(t/m 24 oktober 2021)

MedusaArts, 
Aerens-Philips Foundation, 
0495 63 47 54, www.medusaarts.be
•  Galerie Theobalds Boothuisje, 

 Vlaanderenstraat 17

Claire en Philippe Ordioni 
‘Potraits BarOques’
(t/m 24 oktober 2021)

Exposure Value, www.yvon.be
•  Exposure Value, J. Peurquaet straat 82

Julie Scheurweghs 
‘Birth of a Mother’
(t/m 1 februari 2022)

Mu.ZEE, 059 50 81 18, www.muzee.be
•  Mu.ZEE Oostende, Romestraat 11
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Internationale Fotobiënnale 
Oostende
(t/m 24 oktober 2021)

www.fotobiennale.be
•  Diverse locaties

Maarten Vanden Eynde 
Gravend naar de toekomst u

(t/m 16 januari 2022)

Mu.ZEE - Kunstmuseum aan Zee, 
059 50 81 18, www.muzee.be
•  Mu.ZEE Oostende, Romestraat 11

Raveel ontmoet Ensor
(t/m 12 mei 2021)

•  Het James Ensorhuis, 
 Vlaanderenstraat 29

Petrus De Man
(t/m 10 oktober 2021)

Gallerie Lloyd, www.galerielloyd.be
•  Galerie Lloyd, Vlaanderenstraat 76

Salon blanc #49 
De ondraaglijke lichtheid 
van het bestaan 
D.D. Trans, Sofie Muller
(3 oktober 2021)

www.salonblanc.be
•  Salon blanc, Romestraat 30
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VRIJDAG 
1 OKTOBER

Boulevard de Champagne
>> 

 � Eten en drinken

www.boulevarddechampagne.be
•  Fort Napoleon, 

Vuurtorenweg 13

Sport Aan Zee: Baseball
>> u

 � Sport

Baseballclub Piranhas Oostende, 
059 56 10 60, 
www.oostende.be/sportaanzee
•  Sint-Andreasinstituut, 

 Steensedijk 151

No Time to Die
>> 13.45 & 16.30
Film 
www.kinepolis.be
•  Kinepolis Oostende, 

Koningin Astridlaan 12

Beleggen in tijden 
van crisis
>> 14.00 u

 � Vorming

Avansa Oostende-Westhoek, 
059 50 39 52, 
www.avansa-ow.be
•  Vormingplus regio Oostende, 

Sint-Niklaasstraat 8

A
G

E
N

D
A

Een uitstap, sportactiviteit, 
kaartavond, kermis of cursus? 
Een concert, tentoonstelling 
of film? UiT in Oostende staat 
open voor de meest uiteenlopende 
vrijetijdsactiviteiten. Wil je je eigen 
activiteit in deze kalender zien 
verschijnen? Dat kan! 

Surf naar www.uitinoostende.be, 
klik op: ‘voer zelf een activiteit in’, 
maak een account aan en je kunt 
aan de slag.

Je activiteit verschijnt dan niet 
alleen hier, maar ook online op 
UiTinVlaanderen.be en in tal 
van andere agenda’s.

v voor kinderen

u UiTPAS voordeel

Opgelet! Wijzigingen in deze agenda 
zijn mogelijk in kader van de geldende 
coronamaatregelen op dat moment. 
Check voor de zekerheid bij de orga-
nisator of op www.uitinoostende.be 
voor de meest recente info.



Acrofreaks Oostende
>> 19.00 u

 � Sport

Circusatelier Woesh vzw, 
050 73 60 32, www.woesh.be
•  Leefschool De Vlieger, 

 Rogierlaan 12

BOY - Kyoko Scholiers/ 
Operaballet Vlaanderen
>> 20.00 u

 � Theater

CC De Grote Post, 059 25 81 41, 
www.degrotepost.be
•  CC De Grote Post, 

Hendrik Serruyslaan 18A

No Time to Die
>> 20.15
Film 
www.kinepolis.be
•  Kinepolis Oostende, 

Koningin Astridlaan 12

Zee Skirts
>> 22.30 u

 � Concert

CC De Grote Post, 059 25 81 41, 
www.degrotepost.be
•  CC De Grote Post, 

Hendrik Serruyslaan 18A

ZATERDAG 
2 OKTOBER

Ostend Zero Emission 
Show
>> 

 � Evenement

•  Wellington Renbaan, 
Koningin Astridlaan 10

Tournee Gaston
>> 11.00 & 12.00 u

 � Geleid bezoek

CC De Grote Post, 059 25 81 41, 
www.degrotepost.be
•  CC De Grote Post, 

Hendrik Serruyslaan 18A

No Time to Die
>> 13.45 & 16.30

 � Film

www.kinepolis.be
•  Kinepolis Oostende, 

Koningin Astridlaan 12

Stijn Demuynck: 
Etude voor snaredrum 
en vier speakers
>> 14.00 u

 � Concert

CC De Grote Post, 059 25 81 41, 
www.degrotepost.be
•  CC De Grote Post, 

Hendrik Serruyslaan 18A

47

GA MEE 
GARNALEN 
VISSEN MET DE 
CRANGON
Nog tot en met 15 november 
kan je elke dag mee met 
garnaalboot Crangon om 
garnalen te vissen. De boot 
vaart twee keer per dag uit 
(ook op zon- en feestdagen) 
vanuit het Visserijdok 
(Hendrik Baelskaai). Je maakt 
mee hoe de garnalen op een 
traditionele manier worden 
gevangen en aan boord 
gekookt. Je wordt betrokken 
in het hele proces en daarna 
mag je natuurlijk een stuk van 
de vangst mee naar huis 
nemen. De vaart duurt zo’n 
drie uur.

www.crangon.be
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Kevin Trappeniers: 
Field of View 
>> 15.00 u

 � Theater

CC De Grote Post, 059 25 81 41, 
www.degrotepost.be
•  CC De Grote Post, 

Hendrik Serruyslaan 18A

Orphan Club House 
When I grow up I want 
to be a Baby Monkey 
Emma Berentsen
>> 16.00 & 17.00 u

 � Theater

CC De Grote Post, 059 25 81 41, 
www.degrotepost.be
•  CC De Grote Post, 

Hendrik Serruyslaan 18A

Mitch Van Landeghem & 
Carine van Bruggen: 
Eindelijk
>> 18.00 u

 � Theater

CC De Grote Post, 059 25 81 41, 
www.degrotepost.be
•  CC De Grote Post, 

Hendrik Serruyslaan 18A

Adamo
>> 20.00

 � Concert

www.kursaaloostende.be
•  Kursaal Oostende, 

Monacoplein z/n

Dounia Mahammed 
& Alan Van Rompuy: 
GNAB〈〉RRETN¡
>> 20.00 u

 � Theater

CC De Grote Post, 059 25 81 41, 
www.degrotepost.be
•  CC De Grote Post, 

Hendrik Serruyslaan 18A

No Time to Die
>> 20.15

 � Film

•  Kinepolis Oostende, 
Koningin Astridlaan 12

ZONDAG 
3 OKTOBER

Tournee Gaston
>> 11.00 & 12.00 u

 � Geleid bezoek

CC De Grote Post, 059 25 81 41, 
www.degrotepost.be
•  CC De Grote Post, 

Hendrik Serruyslaan 18A

Laura Vroom 
& Mira Bryssinck: 
A Pair of Socks
>> 13.00 u

 � Theater

CC De Grote Post, 059 25 81 41, 
www.degrotepost.be
•  CC De Grote Post, 

Hendrik Serruyslaan 18A

No Time to Die
>> 13.45, 16.30 & 20.15

 � Film

www.kinepolis.be
•  Kinepolis Oostende, 

Koningin Astridlaan 12

Velma Spell/ Inne 
Eysermans & Liew 
Niyomkarn: North Sea
>> 14.30 u

 � Theater

CC De Grote Post, 059 25 81 41, 
www.degrotepost.be
•  CC De Grote Post, 

Hendrik Serruyslaan 18A

Barbara Claes/ Lucinda 
Ra: Honey I’m real I exist
>> 16.00 u

 � Theater

CC De Grote Post, 059 25 81 41, 
www.degrotepost.be
•  CC De Grote Post, 

Hendrik Serruyslaan 18A

Clouseau
>> 20.00

 � Concert

www.kursaaloostende.be
•  Kursaal Oostende, 

Monacoplein z/n
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MAANDAG 
4 OKTOBER

No Time to Die
>> 13.45, 16.30 & 20.15

 � Film

www.kinepolis.be
•  Kinepolis Oostende, 

Koningin Astridlaan 12

SamenLezen – samen 
genieten van een verhaal
>> 14.00 u

 � Lezing

Bibliotheek Oostende, 
ikbibmee@oostende.be, 
059 295151
•  Bibliotheek Oostende, 

Wellingtonstraat 17

Paint 3D
>> 14.00 u

 � Vorming

Avansa Oostende-Westhoek, 
059 50 39 52, 
www.avansa-ow.be
•  OC ‘t Viooltje, Violierenlaan 3

Cubaanse salsa voor 
beginners (proefles)
>> 20.00

 � Sport

www.b-salsa.be
•  Oesterput, 

Schietbaanstraat 84-86

DINSDAG 
5 OKTOBER

LABO Volwassenen: 
Landschap in grisaille 
met oliepastel 
met Matthieu Lobelle
>> 10.00 u

 � Cursus met open sessies

mu-zee-um vzw, 
www.mu-zee-um.be
•  LABO mu-zee-um, 

Edith Cavellstraat 10B

No Time to Die
>> 13.45, 16.30 & 20.15

 � Film

www.kinepolis.be
•  Kinepolis Oostende, 

Koningin Astridlaan 12

Opfriscursus 
basis computer
>> 14.00 u

 � Vorming

Avansa Oostende-Westhoek, 
059 50 39 52, 
www.avansa-ow.be
•  Vormingplus regio Oostende, 

Sint-Niklaasstraat 8

Proeflessen 
Tai Chi Yang stijl
>> 19.30

 � Vorming

taichischool De Zachte Kracht, 
www.taichi.be
•  De Grote Post, 

Hendrik Serruyslaan 18A

WOENSDAG 
6 OKTOBER

Dummies Oostende
>> 13.30 v u

 � Sport

Circusatelier Woesh vzw, 
050 73 60 32, www.woesh.be
•  Leefschool De Vlieger, 

Rogierlaan 12

LABO 4-5 jarigen: 
Expo Onze IJslandvissers
>> 14.00 v u

 � Cursus met open sessies

mu-zee-um vzw, 
www.mu-zee-um.be
•  Venetiaanse gaanderijen, 

Zeedijk

Proper Strand Lopers
>> 14.00 u

 � Geleid bezoek

Avansa Oostende-Westhoek, 
059 50 39 52, 
www.avansa-ow.be
•  O.666, Hendrik Baelskaai 27

Durvers Oostende
>> 14.30 v u

 � Sport

Circusatelier Woesh vzw, 
050 73 60 32, www.woesh.be
•  Leefschool De Vlieger, 

Rogierlaan 12
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Kraks Oostende
>> 16.00 v u

 � Sport

Circusatelier Woesh vzw, 
050 73 60 32, www.woesh.be
•  Leefschool De Vlieger, 

Rogierlaan 12

Woeshers 1 Oostende
>> 18.00 v u

 � Sport

Circusatelier Woesh vzw, 
050 73 60 32, www.woesh.be
•  Leefschool De Vlieger, 

 Rogierlaan 12

Infosessie: Wegwijs in de 
wereld van podcasts
>> 19.00 u

 � Cursus met open sessies

Bibliotheek Oostende, 
059 29 51 51
•  Bibliotheek Oostende, 

 Wellingtonstraat 17

Woeshers 2 Oostende
>> 19.30 u

 � Sport

Circusatelier Woesh vzw, 
050 73 60 32, www.woesh.be
•  Leefschool De Vlieger, 

 Rogierlaan 12

Clouseau
>> 20.00

 � Concert

www.kursaaloostende.be
•  Kursaal Oostende, 

 Monacoplein z/n

DONDERDAG 
7 OKTOBER

LABO Mini (0 –3jr) 
Voelspriet in IJsland
>> 09.30 v u

 � Geleid bezoek

mu-zee-um vzw, 
www.mu-zee-um.be
•  Venetiaanse Gaanderijen, 

Zeedijk

Crea Halloweenlampen
>> 13.30

 � Cursus met open sessies

Samana West-Vlaanderen, 
mijn.samana.be
•  ACV GEBOUW, 

Kan. Dr. L. Colenstraat 7

De tand van Lumumba, 
een verhaal van 
kolonisatie 
(met Luk Van Loock)
>> 14.30 u

 � Vorming

Willemsfonds Oostende vzw, 
www.willemsfondsoostende.be
•  VLC De Geuzetorre, 

 Kazernelaan 1

Filmclub 62: 
Minari
>> 17.45 & 20.15

 � Film

www.filmclub62.com
•  Kinepolis Oostende, 

Koningin Astridlaan 12

DE TAND 
VAN LUMUMBA
Kolonisatie is een eeuwig en 
universeel gegeven. Luk Van 
Loock  start met een histori-
sche schets als aanloop naar 
de huidige mondiale realiteit.

Belgisch Congo bekleedde 
geen unieke plaats in de 
 koloniale geschiedenis van 
België. Overzicht van ‘onze’ 
exotische ervaringen.

Hij neemt het Belgisch koloni-
aal ‘beleid’ aan de evenaar 
onder de loep. Het afgelegde 
parcours van Congo Vrijstaat 
tot l’indépendance.

De mythe van Lumumba aan 
de ‘tand’ gevoeld. Zoektocht 
naar herkenbare recente 
actualiteit.

DO 07.10.2021 
om 14.30 uur

VLC DE GEUZETORRE 
Kazernelaan 1 
willemsfondsoostende.be



LABO Volwassenen: 
Schaakmat - 
Schaakstukken in 
porselein
>> 19.30 u

 � Cursus met open sessies

mu-zee-um vzw, 
www.mu-zee-um.be
•  LABO mu-zee-um, 

Edith Cavellstraat 10B

Proeflessen 
Tai Chi Yang stijl
>> 19.30

 � Vorming

taichischool De Zachte Kracht, 
www.taichi.be
•  De Grote Post, 

Hendrik Serruyslaan 18A

VRIJDAG 
8 OKTOBER

Vishappening
>> 

 � Kermis of feestelijkheid

•  Oude vismarkt, 
Bonen- en Cadzandstraat

#ikkoopinoostende-
dagen
>> 

 � Markt

www.economischhuis.be
•  Centrum Oostende, 

 Kapellestraat

Tinnitus?
>> 14.00 u

 � Lezing

Avansa Oostende-Westhoek, 
059 50 39 52, 
www.avansa-ow.be
•  OC De Schelpe, 

Elisabethlaan 32

Beleggen in tijden 
van crisis
>> 14.00 u

 � Vorming

Avansa Oostende-Westhoek, 
059 50 39 52, 
www.avansa-ow.be
•  Vormingplus regio Oostende, 

Sint-Niklaasstraat 8

LABO De Lux: Averechts 
rules met Nico Rondelez
>> 19.00 u

 � Cursus met open sessies

mu-zee-um vzw, 
www.mu-zee-um.be
•  LABO mu-zee-um, 

Edith Cavellstraat 10B

Acrofreaks Oostende
>> 19.00 u

 � Sport

Circusatelier Woesh vzw, 
050 73 60 32, www.woesh.be
•  Leefschool De Vlieger, 

 Rogierlaan 12

Het Groot Dictee 
Heruitgevonden 
De Schrijfwijzen
>> 19.45 u

 � Cursus met open sessies

Bibliotheek Oostende, 
ikbibmee@oostende.be, 
059 29 51 51
•  Bibliotheek Oostende, 

 Wellingtonstraat 17

The Magic of Motown
>> 20.00

 � Concert

www.kursaaloostende.be
•  Kursaal Oostende, 

 Monacoplein z/n

De teloorgang van 
het wilde
>> 20.00 u

 � Lezing

Avansa Oostende-Westhoek, 
059 50 39 52, 
www.avansa-ow.be
•  CC De Grote Post, 

Hendrik Serruyslaan 18A

ZATERDAG 
9 OKTOBER

Oktoberfoor 
tot en met 8 november
>> u

 � Evenement

www.oostende.be/oktoberfoor
•  Sint-Petrus- en -Paulusplein, 

Wapenplein, Groentemarkt, 
Mijnplein

51



52 53

Kust Trailwalk
>> 08.30

 � Sport

Beachbikers vzw, 0476 22 96 64
•  Sporthal De Spuikom, 

Dr.  Eduard Moreauxlaan 1A

Verhalen breien. 
Breien is hip!
>> 10.00 u

 � Cursus met open sessies

Bibliotheek Oostende, 
ikbibmee@oostende.be, 
059 29 51 51
•  Bibliotheek Oostende, 

 Wellingtonstraat 17

Nacht van de Duisternis
>> 18.45

 � Opendeurdag

Opvangcentrum voor Vogels en 
Wilde Dieren Oostende, 
www.vogelopvangcentrum.be
•  Provinciedomein Raversijde, 

Nieuwpoortsesteenweg 636

De Beren Gieren
>> 20.30 u

 � Concert

CC De Grote Post, 059 25 81 41, 
www.degrotepost.be
•  CC De Grote Post, 

Hendrik Serruyslaan 18A

ZONDAG 
10 OKTOBER

Proeflessen 
Tai Chi Yang stijl
>> 10.00

 � Vorming

Taichischool De Zachte Kracht, 
www.taichi.be
•  CC De Grote Post, 

Hendrik Serruyslaan 18A

Licht, lichter, liegt (4+) 
hetpaleis / Post uit 
Hessdalen
>> 11.00, 14.00, 15.00 
& 16.00 u

 � Theater

CC De Grote Post, 059 25 81 41, 
www.degrotepost.be
•  CC De Grote Post, 

Hendrik Serruyslaan 18A

Seppe Baeyens/Ultima 
Vez: Birds
>> 15.00 u

 � Dans

CC De Grote Post, 
059 25 81 41, 
www.degrotepost.be
•  CC De Grote Post, 

Hendrik Serruyslaan 18A

DE BEREN GIEREN
Sinds 2009 hebben De Beren 
Gieren hun stempel op ons 
jazzlandschap gedrukt. Voor 
Dug Out Skyscrapers ontvin-
gen ze de Klara Award voor 
Beste Belgische jazzalbum 
van 2017. Ze toerden de jong-
ste jaren overal in Europa en 
speelden samen met interna-
tionale grootheden als Jan 
Klare, Ernst Reijseger en 
Marc Ribot. Hun nieuwe album 
Less Is Endless kwam uit 
op 10 september.

De Beren Gieren combineren 
zin voor avontuur met muzi-
kaal vakmanschap. Hun songs 
zijn als miniatuurtjes, sfeervol 
en prachtig ingekleurd. Een 
ontdekkingstocht van wat 
schoon en spannend, nieuw 
en opwindend is. 

ZA 09.10.2021 
om 20.30 uur

CC DE GROTE POST 
www.degrotepost.be
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MAANDAG 
11 OKTOBER

Taaloefenkansen 
Nederlands: samenlezen 
voor anderstaligen
>> 13.30 u

 � Cursus met open sessies

Bibliotheek Oostende, 
ikbibmee@oostende.be, 
059 29 51 51
•  Bibliotheek Oostende, 

 Wellingtonstraat 17

Paint 3D
>> 14.00 u

 � Vorming

Avansa Oostende-Westhoek, 
059 50 39 52, 
www.avansa-ow.be
•  OC ‘t Viooltje, Violierenlaan 3

Albert Hammond
>> 20.00

 � Concert

www.kursaaloostende.be
•  Kursaal Oostende, 

 Monacoplein z/n

Oostendsche Kaperye
>> 20.00

 � Lezing

Volkshogeschool Oostende, 
www.volkshogeschooloostende.be
•  Ensorinstituut, 

Generaal Jungbluthlaan 4

DINSDAG 
12 OKTOBER

Van Alexander de Grote 
tot ISIS: De geschiedenis 
van de Arabische wereld
>> 14.00

 � Vorming

Davidsfonds Academie, 
www.davidsfonds.be
•  CC De Grote Post, 

Hendrik Serruyslaan 18A

Opfriscursus 
basis computer
>> 14.00 u

 � Vorming

Avansa Oostende-Westhoek, 
059 50 39 52, 
www.avansa-ow.be
•  Vormingplus regio Oostende, 

Sint-Niklaasstraat 8

Spraakmaker Nederlands: 
Nederlands voor de 
(hoog)begaafde talige 
leerling
>> 17.00

 � Vorming

Spraakmaker,  
epauw.annie@skynet.be
•  Bibliotheek Oostende, 

 Wellingtonstraat 17

Filmclub 62: 
True Mothers
>> 20.15

 � Film

www.filmclub62.com
•  Kinepolis Oostende, 

Koningin Astridlaan 12

WOENSDAG 
13 OKTOBER

Dummies Oostende
>> 13.30 v u

 � Sport

Circusatelier Woesh vzw, 
050 73 60 32, www.woesh.be
•  Leefschool De Vlieger, 

 Rogierlaan 12

LABO 10–14 jarigen: 
Onze Stad, Onze Hoek
>> 14.00 u

 � Cursus met open sessies

mu-zee-um vzw, 
www.mu-zee-um.be
•  LABO mu-zee-um, 

Edith Cavellstraat 10B

ITSME 
myminfin & mypension
>> 14.00 u

 � Vorming

Avansa Oostende-Westhoek, 
059 50 39 52, 
www.avansa-ow.be
•  Vormingplus regio Oostende, 

Sint-Niklaasstraat 8

De mooiste Nationale 
Parken van de USA 
en Canada
>> 14.30 u

 � Lezing

vtbKultuur Oostende, 
www.vtbkultuur.be
•  Bibliotheek Oostende 

Exporuimte, 
Wellingtonstraat 17
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Diabetes type 2 onder 
controle: workshop
>> 19.30

 � Vorming

Christelijke Mutualiteit, 
www.cm.be
•  Colenscentrum, 

Dr. L. Colensstraat 7

Han Solo
>> 20.30 u

 � Theater

CC De Grote Post, 059 25 81 41, 
www.degrotepost.be
•  CC De Grote Post, 

Hendrik Serruyslaan 18A

DONDERDAG 
14 OKTOBER

Festival van de 
architectuur: In transit
>> 

 � Festival

Vlaams Architectuurinstituut, 
www.vai.be
•  Diverse locaties

Smartphone
>> 14.00 u

 � Vorming

Avansa Oostende-Westhoek, 
059 50 39 52, 
www.avansa-ow.be
•  Vormingplus regio Oostende, 

Sint-Niklaasstraat 8

Tolstoj, 
schrijver en humanist 
(Fernand Vanderheeren)
>> 14.30 u

 � Vorming

Willemsfonds Oostende vzw, 
www.willemsfondsoostende.be
•  VLC De Geuzetorre, 

 Kazernelaan 1

Filmclub 62 
Son-Mother
>> 17.45 & 20.15

 � Film

www.filmclub62.com
•  Kinepolis Oostende, 

Koningin Astridlaan 12

Workshop 
improvisatietheater 
Theater vanuit het niets
>> 19.00 u

 � Cursus met open sessies

Bibliotheek Oostende, 
ikbibmee@oostende.be, 
059 29 51 51
•  Bibliotheek Oostende, 

 Wellingtonstraat 17

Simon Allemeersch 
Lucinda Ra: Rabot 2
>> 20.00 u

 � Theater

CC De Grote Post, 059 25 81 41, 
www.degrotepost.be
•  CC De Grote Post, 

Hendrik Serruyslaan 18A

HAN SOLO RETRO
Han solo keert in zijn nieuwe 
show Retro terug naar zijn 
roots. De komische meester-
verteller wil instaan voor de 
bescherming van Onze 
Vlaamse Levenswijze. Europa 
is op drift en de dolgedraaide 
Vlaming is de weg kwijt. Nu 
ook het platteland een ruk 
naar rechts heeft ingezet, 
acht Han solo de tijd rijp om 
orde op zaken te stellen.

Na Trump, Johnson, 
Van Grieken en andere Schild-
-en-Vrienden: tijd voor actie, 
tijd om een nieuwe wind te 
laten waaien, tijd voor Han 
solo. Steeds met een knipoog, 
steeds scherp en kritisch, 
maar vooral grappig. Han 
neemt iedereen op de hak: 
rechts, links en iedereen er 
tussenin.

WO 13.10.2021 
om 20.30 uur

CC DE GROTE POST 
www.degrotepost.be
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Comedy Oostende: 
Piv Huvluv 
(Try out nieuwe show)
>> 20.00 u

 � Theater

Comedy Oostende, 
www.injabulo-events.be
•  De Klisse, Vredestraat 37

VRIJDAG 
15 OKTOBER

Digitaal lenen en lezen 
met cloudLibrary
>> 10.00 u

 � Cursus met open sessies

Bibliotheek Oostende, 
ikbibmee@oostende.be, 
059 29 51 51
•  Bibliotheek Oostende, 

 Wellingtonstraat 17

Wandeling 
Leopold II in Oostende
>> 14.00 u

 � Vorming

Avansa Oostende-Westhoek, 
059 50 39 52, 
www.avansa-ow.be
•  Station Oostende 

Hoofdingang, Natiënkaai 1

Beleggen in tijden 
van crisis
>> 14.00 u

 � Vorming

Avansa Oostende-Westhoek, 
059 50 39 52 
www.avansa-ow.be
•  Vormingplus regio Oostende, 

Sint-Niklaasstraat 8

Acrofreaks Oostende
>> 19.00 u

 � Sport

Circusatelier Woesh vzw, 
050 73 60 32, www.woesh.be
•  Leefschool De Vlieger, 

 Rogierlaan 12

Babel 
Atelier Bildraum/LOD
>> 19.00 u

 � Theater

CC De Grote Post, 059 25 81 41, 
www.degrotepost.be
•  CC De Grote Post, 

Hendrik Serruyslaan 18A

ZATERDAG 
16 OKTOBER

CoderDojo Oostende. 
Programmeer erop los!
>> 10.00

 � Cursus met open sessies

•  Bibliotheek Oostende, 
 Wellingtonstraat 17

CLARICROSS 
LUNCHCONCERT
Na meer dan een jaar stilte, 
neemt het Conservatorium 
aan Zee de draad weer op. 
Henk Soenen pakt uit met 
Claricross, een kwartet dat 
de cross-over maakt tussen 
klassiek en jazz. De muziek 
werd geschreven door Willy 
Soenen, de vader van Henk.
Henk Soenen (klarinet) wordt 
op het podium vergezeld door 
Brecht Degryse (piano), 
Dominik Phyfferoen (contra-
bas) en Piet Deblock (drums). 
Nancy Zwaenepoel zorgt voor 
een streepje poëzie…

De deuren gaan open om 
12.00 uur en tussen 12.45 
en 13.30 uur zijn er soep en 
broodjes.

Reserveer je plaats 
via 059 70 70 08 of 
conservatorium@soo.be

DI 19.10.2021 
om 12.00 uur
CONSERVATORIUM 
AAN ZEE 
(Polyvalente ruimte)
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Fritz Hauser & G.A.M.E.
>> 11.00 & 14.00 u

 � Concert

CC De Grote Post, 059 25 81 41, 
www.degrotepost.be
•  CC De Grote Post, 

Hendrik Serruyslaan 18A

Rondleiding 
Tournee Gaston
>> 11.00 & 12.00 u

 � Geleid bezoek

CC De Grote Post, 059 25 81 41, 
www.degrotepost.be
•  CC De Grote Post, 

Hendrik Serruyslaan 18A

HUB Workshop: 
Gitaarpedalen
>> 14.00 u

 � Cursus met open sessies

Jeugdhuis de Korre
•  Jeugdhuis De Korre, 

 Longchamplaan 29

Kunstatelier aan zee
>> 14.30 v

 � Kermis of feestelijkheid

Vrienden v. h. Industriemuseum, 
www.industriemuseum.be
•  Mu.ZEE Oostende, 

 Romestraat 11

KV Oostende 
– Cercle Brugge
>> 18.30 u

 � Sportwedstrijd

KV Oostende, kvo.be
•  KV Oostende, 

Leopold Van Tyghemlaan 62

ZONDAG 
17 OKTOBER

Dag van de architectuur
>> 

 � Opendeurdag

www.festivalvandearchitectuur.be
•  Diverse locaties

Garnaalkrokettenfestival
>> 11.00

 � Festival

oostendsegarnaalkroketten.be
•  Aceg Wellington Renbaan, 

Koningin Astridlaan 10

Tournee Gaston
>> 11.00 & 12.00 u

 � Geleid bezoek

CC De Grote Post, 059 25 81 41, 
www.degrotepost.be
•  CC De Grote Post, 

Hendrik Serruyslaan 18A

Mount Average 
Julian Hetzel / CAMPO
>> 15.00, 15.10, 15.20, 15.30, 
15.40, 15.50, 16.00, 16.10, 
16.20, 16.30, 16.40 & 16.50 u

 � Theater

CC De Grote Post, 059 25 81 41, 
www.degrotepost.be
•  CC De Grote Post, 

Hendrik Serruyslaan 18A

Het Collectief (Festival 
van de Architectuur)
>> 16.00 u

 � Concert

KAAP, www.kaap.be
•  Aula Crematorium Polderbos, 

Grintweg 12

MAANDAG 
18 OKTOBER

SamenLezen - samen 
genieten van een verhaal
>> 14.00 u

 � Lezing

Bibliotheek Oostende, 
ikbibmee@oostende.be, 
059 29 51 51
•  Bibliotheek Oostende, 

 Wellingtonstraat 17

Paint 3D
>> 14.00 u

 � Vorming

Avansa Oostende-Westhoek, 
059 50 39 52, 
www.avansa-ow.be
•  OC ‘t Viooltje, Violierenlaan 3

Ubuntu / Linux 1
>> 14.00 u

 � Vorming

Avansa Oostende-Westhoek, 
059 50 39 52, 
www.avansa-ow.be
•  Vormingplus regio Oostende, 

Sint-Niklaasstraat 8
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Het dagboek 1939–1944 
van August Vermeylen
>> 20.00

 � Lezing

August Vermeylenfonds 
•  VLC De Geuzetorre, 

 Kazernelaan 1

DINSDAG 
19 OKTOBER

LABO Volwassenen: 
Batik en Was 
met Doris Klausing
>> 09.30 u

 � Cursus met open sessies

mu-zee-um vzw, 
www.mu-zee-um.be
•  LABO mu-zee-um, 

Edith Cavellstraat 10B

In het spoor van 
dichters en schrijvers
>> 14.00 u

 � Geleid bezoek

Avansa Oostende-Westhoek, 
059 50 39 52, 
www.avansa-ow.be
•  Zeedijk Oostende, Koning 

Boudewijnpromenade 10

Opfriscursus basis 
computer
>> 14.00 u

 � Vorming

Avansa Oostende-Westhoek, 
059 50 39 52, 
www.avansa-ow.be
•  Vormingplus regio Oostende, 

Sint-Niklaasstraat 8

WOENSDAG 
20 OKTOBER

Dummies Oostende
>> 13.30 v u

 � Sport

Circusatelier Woesh vzw, 
050 73 60 32, www.woesh.be
•  Leefschool De Vlieger, 

 Rogierlaan 12

Verhaal Speciaal
>> 14.00 v u

 � Cursus met open sessies

Bibliotheek Oostende, 
ikbibmee@oostende.be, 
059 29 51 51
•  Bibliotheek Oostende, 

 Wellingtonstraat 17

LABO 6-9 jarigen: Expo 
Maarten Vanden Eynde
>> 14.00 v u

 � Cursus met open sessies

mu-zee-um vzw, 
www.mu-zee-um.be
•  Mu-Zee-Um, Romestraat 11A

Ubuntu / Linux 1
>> 14.00 u

 � Vorming

Avansa Oostende-Westhoek, 
059 50 39 52, 
www.avansa-ow.be
•  Vormingplus regio Oostende, 

Sint-Niklaasstraat 8

Workshop: Diva (12+) 
ZandZand vzw
>> 14.00 u

 � Vorming

CC De Grote Post, 059 25 81 41, 
www.degrotepost.be
•  CC De Grote Post, 

Hendrik Serruyslaan 18A

Nieuw Zeeland, 
het mooiste einde 
van de wereld
>> 14.30 u

 � Lezing

vtbKultuur Oostende, 
www.vtbkultuur.be
•  Bibliotheek Oostende, 

 Wellingtonstraat 17

Wim Vandekeybus/ 
Ultima Vez: Traces
>> 18.30 u

 � Dans

CC De Grote Post, 059 25 81 41, 
www.degrotepost.be
•  CC De Grote Post, 

Hendrik Serruyslaan 18A

FroeFroe: Diva (12+)
>> 19.00 u

 � Theater

CC De Grote Post, 059 25 81 41, 
www.degrotepost.be
•  CC De Grote Post, 

Hendrik Serruyslaan 18A
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SamenLezen - samen 
genieten van een verhaal
>> 19.30 u

 � Lezing

Bibliotheek Oostende, 
ikbibmee@oostende.be, 
059 29 51 51
•  Bibliotheek Oostende 

Filiaal Mariakerke, 
Violierenlaan 3b

DONDERDAG 
21 OKTOBER

Smartphone
>> 14.00 u

 � Vorming

Avansa Oostende-Westhoek, 
059 50 39 52, 
www.avansa-ow.be
•  Vormingplus regio Oostende, 

Sint-Niklaasstraat 8

Bela Bartok, grondlegger 
van de etnomusicologie 
(Ronald Vanquaethem)
>> 14.30 u

 � Vorming

Willemsfonds Oostende vzw, 
www.willemsfondsoostende
•  VLC De Geuzetorre, 

 Kazernelaan 1

Filmclub 62 
First Cow
>> 17.45 & 20.15

 � Film

www.filmclub62.com
•  Kinepolis Oostende, 

Koningin Astridlaan 12

LABO Volwassenen: 
Klei-bar
>> 19.30 u

 � Cursus met open sessies

mu-zee-um vzw, mu-zee-um
•  LABO mu-zee-um, 

Edith Cavellstraat 10B

Bram De Looze Trio
>> 20.00 u

 � Concert

KAAP, www.kaap.be
•  KAAP | Oostende, Zeedijk 10

VRIJDAG 
22 OKTOBER

Ubuntu / Linux 1
>> 14.00 u

 � Vorming

Avansa Oostende-Westhoek, 
059 50 39 52, 
www.avansa-ow.be
•  Vormingplus regio Oostende, 

Sint-Niklaasstraat 8

Acrofreaks Oostende
>> 19.00 u

 � Sport

Circusatelier Woesh vzw, 
050 73 60 32, www.woesh.be
•  Leefschool De Vlieger, 

 Rogierlaan 12

LABO Jongeren (15–35 jr): 
Digging up the future met 
Maarten Vanden Eynde
>> 20.00 u

 � Cursus met open sessies

mu-zee-um vzw, 
www.mu-zee-um.be
•  Mu-Zee-Um, Romestraat 11A

Kramp (met Kurt Defrancq 
en Karlijn Sieleghem)
>> 20.00

 � Theater

De Dakbroeders, 
UiTloket 059 25 81 41 
of 0800 1 8400 (gratis)
•  CC De Grote Post, 

Hendrik Serruyslaan 18A

Kommil Foo: Oogst
>> 20.00 u

 � Theater

CC De Grote Post, 059 25 81 41, 
www.degrotepost.be
•  CC De Grote Post, 

Hendrik Serruyslaan 18A

ZATERDAG 
23 OKTOBER

Verhalen in alle talen
>> 11.00 v

 � Kermis of feestelijkheid

FMDO, www.fmdo.be
•  Bibliotheek Oostende, 

Wellingtonstraat 17
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FFO Nights
>> 19.30

 � Film

Filmfestival Oostende, 
www.filmfestivaloostende.be
•  Kinepolis Oostende, 

Koningin Astridlaan 12

Chippendales 2021
>> 20.00

 � Concert

www.kursaaloostende.be
•  Kursaal Oostende, 

 Monacoplein z/n

Kinderen van de Zee (met 
o.m. Stephan Vanfleteren)
>> 20.00 u

 � Concert

CC De Grote Post, 059 25 81 41, 
www.degrotepost.be
•  CC De Grote Post, 

Hendrik Serruyslaan 18A

ZONDAG 
24 OKTOBER

Kim Van den Brempt: 
Moving Hands
>> 11.00 u

 � Concert

CC De Grote Post, 059 25 81 41, 
www.degrotepost.be
•  CC De Grote Post, 

Hendrik Serruyslaan 18A

MAANDAG 
25 OKTOBER

Ook voor de 
vissersgemeenschap 
een Belle Epoque?
>> 09.15 u

 � Lezing

Avansa Oostende-Westhoek, 
059 50 39 52, 
www.avansa-ow.be
•  OC De Blomme, 

 Chrysantenstraat 30

Taaloefenkansen 
Nederlands: samenlezen 
voor anderstaligen
>> 13.30 u

 � Cursus met open sessies

Bibliotheek Oostende, 
ikbibmee@oostende.be, 
059 29 51 51
•  Bibliotheek Oostende, 

 Wellingtonstraat 17

Michael Portzky: 
Geheugen en Vergeten
>> 14.30

 � Lezing

Neos Oostende, 
garriau.hilde@gmail.com
•  Hotel Royal Astrid, 

 Wellingtonstraat 15

DINSDAG 
26 OKTOBER

LABO Volwassenen: 
Batik en Was 
met Doris Klausing
>> 09.30 u

 � Cursus met open sessies

mu-zee-um vzw, 
www.mu-zee-um.be
•  LABO mu-zee-um, 

Edith Cavellstraat 10B

De babybib. 
Vingerversjes, 
kriebelliedjes, 
schootspelletjes,...
>> 10.15 v u

 � Cursus met open sessies

Bibliotheek Oostende, 
059 29 51 51
•  Bibliotheek Oostende, 

 Wellingtonstraat 17

WOENSDAG 
27 OKTOBER

Dummies Oostende
>> 13.30 v u

 � Sport

Circusatelier Woesh vzw, 
050 73 60 32, www.woesh.be
•  Leefschool De Vlieger, 

 Rogierlaan 12
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LABO 4-5 jarigen: Expo 
Maarten Vanden Eynde
>> 14.00 v u

 � Cursus met open sessies

www.mu-zee-um.be
•  Mu-Zee-Um, Romestraat 11A

India
>> 14.00 u

 � Lezing

Avansa Oostende-Westhoek, 
059 50 39 52, 
www.avansa-ow.be
•  OC De Boeie, Kerkstraat 35

Oost-Groenland 
en Spitsbergen
>> 14.30 u

 � Lezing

vtbKultuur Oostende, 
www.vtbkultuur.be
•  Bibliotheek Oostende, 

 Wellingtonstraat 17

Dave Gisler Trio 
feat. Jaimie Branch: 
Zurich Concert
>> 20.00 u

 � Concert

KAAP, www.kaap.be
•  KAAP | Oostende, Zeedijk 10

DONDERDAG 
28 OKTOBER

Smartphone
>> 14.00 u

 � Vorming

Avansa Oostende-Westhoek, 
059 50 39 52, 
www.avansa-ow.be
•  Vormingplus regio Oostende, 

Sint-Niklaasstraat 8

In wiens woorden kunnen 
we wonen? Religies en 
ideologieën in historisch 
perspectief (Ben Wuyts)
>> 14.30 u

 � Vorming

Willemsfonds Oostende vzw, 
www.willemsfondsoostende.be
•  VLC De Geuzetorre, 

 Kazernelaan 1

Filmclub 62 
Corpus Christi
>> 17.45 & 20.15

 � Film

www.filmclub62.com
•  Kinepolis Oostende, 

Koningin Astridlaan 12

BILDNIS: ontmoeting 
met Lore Stessel
>> 19.30

 � Lezing

BILDNIS, 059 29 51 51
•  Bibliotheek Oostende, 

 Wellingtonstraat 17

VRIJDAG 
29 OKTOBER

Benjamin Vandewalle: 
Derailed
>> 09.00 & 16.00 u

 � Theater

KAAP, www.kaap.be
•  Lokettenzaal NMBS-station, 

Natiënkaai 1

Beleggen in tijden 
van crisis
>> 14.00 u

 � Vorming

Avansa Oostende-Westhoek, 
059 50 39 52, 
www.avansa-ow.be
•  Vormingplus regio Oostende, 

Sint-Niklaasstraat 8

Acrofreaks Oostende
>> 19.00 u

 � Sport

Circusatelier Woesh vzw, 
050 73 60 32, www.woesh.be
•  Leefschool De Vlieger, 

 Rogierlaan 12

Hello Adele
>> 20.00

 � Concert

www.kursaaloostende.be
•  Kursaal Oostende, 

 Monacoplein z/n
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ZATERDAG 
30 OKTOBER

Filmprogramma 
Carte Blanche 
(Beaufort 21)
>> 

 � Film

www.monokino.org
•  Mu.ZEE, Romestraat 11

Congo in Brussel
>> 08.30 u

 � Vorming

Avansa Oostende-Westhoek, 
059 50 39 52, 
www.avansa-ow.be
•  Station Oostende 

Hoofdingang, Natiënkaai 1

Benjamin Vandewalle: 
Derailed
>> 09.00 & 16.00 u

 � Theater

KAAP, www.kaap.be
•  lokettenzaal NMBS-station, 

Natiënkaai 1

HUB Workshop: 
Natuurcosmetica
>> 14.00 u

 � Cursus met open sessies

Jeugdhuis de Korre
•  Jeugdhuis De Korre, 

 Longchamplaan 29

Janni van Goor: 
The time of our singing
>> 15.00 u

 � Theater

CC De Grote Post, 059 25 81 41, 
www.degrotepost.be
•  CC De Grote Post, 

Hendrik Serruyslaan 18A

KV Oostende – Mechelen
>> 18.45 u

 � Sportwedstrijd

KV Oostende, kvo.be
•  KV Oostende, 

Leopold Van Tyghemlaan 62

The ABBA Story
>> 20.00

 � Concert

www.kursaaloostende.be
•  Kursaal Oostende, 

 Monacoplein z/n

ZONDAG 
31 OKTOBER

Benjamin Vandewalle: 
Derailed
>> 09.00 & 16.00 u

 � Theater

KAAP, www.kaap.be
•  Lokettenzaal NMBS-station, 

Natiënkaai 1

Atelierbezoek Yves Velter
>> 14.00

 � Geleid bezoek

Amarant vzw, www.amarant.be
•  Studio Alcazar 

Studio Yves Velter, 
 Romestraat 95A

4Hoog 
Akke Akke Tuut (3+)
>> 15.00 u

 � Theater

CC De Grote Post, 059 25 81 41, 
www.degrotepost.be
•  CC De Grote Post, 

Hendrik Serruyslaan 18A

Isabelle Beernaert: 
Naakt
>> 20.30

 � Concert

www.kursaaloostende.be
•  Kursaal Oostende, 

 Monacoplein z/n
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5 u PUNTEN
Drankje bij Jeugdhuis de Takel en Marcelline

Gratis reservering bij de bib 

2 euro korting voor de Internationale Fotobiënnale in Fort Napoleon

10  u PUNTEN
Gratis lezing In wiens woorden willen we wonen? door Ben Wuyts, 
28 oktober om 14.30 uur (Willemsfonds Oostende) 

15  u PUNTEN
Gratis bezoek aan Birth of a Mother in Mu.ZEE (Internationale Fotobiënnale) 

5 euro korting Bram De Looze Trio op 21 oktober om 20.00 uur (KAAP) 

50 u PUNTEN
Unieke box met poëzie, foto’s en unieke verhalen over de IJslandvissers 
(Venetiaanse Gaanderijen)

Gratis toegang voor twee personen bij Puzzle Escape Rooms

TIP Laatste kans om je UiTPAS-bonnen te gebruiken! (t/m 31.10.2021) 
Meer info op www.uitinoostende.be/uitpasbon

UiTPAS zit vol voordelen en uitdagingen! Met UiTPAS 
Oostende spaar je punten wanneer je deelneemt aan 
activiteiten. Die punten ruil je in voor mooie voordelen. 
Hier zijn alvast enkele ruiltips voor oktober. Meer 
omruilvoordelen op www.uitinoostende.be/uitpas
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Cultuurcentrum 
De Grote Post
Hendrik Serruyslaan 18A
8400 Oostende
www.degrotepost.be
059 56 85 00 
tickets: UiTloket

Venetiaanse
Gaanderijen
Hoek Zeedijk/Parijsstraat
8400 Oostende
059 56 20 15

Manuscript 
Caféconcerten
Langestraat 23
8400 Oostende
www.manuscriptoostende.be

De Crayon 
Caféconcerten
Kadzandstraat 10
8400 Oostende

 CrayonOostende

Elysée 
Fuifzaal
Christinastraat 18G
8400 Oostende
www.oostende.be/elysee

Bibliotheek
Oostende
Wellingtonstraat 17
8400 Oostende
059 29 51 51
bibliotheek@oostende.be

Kinepolis
Oostende
Koningin Astridlaan 12
8400 Oostende
www.kinepolis.be
059 55 95 00

KAAP
Oostende
Zeedijk 10
8400 Oostende
info@kaap.be
www.kaap.be
059 26 51 27

Kursaal
Oostende
Monacoplein
8400 Oostende
www.kursaaloostende.be
059 29 50 50
tickets:
www.sherpa.be
070 22 56 00

Stadhuis 
Vindictivelaan 1
8400 Oostende
uit@oostende.be
www.uitinoostende.be
059 25 81 41

Maandag Open 08.30 – 16.30 (doorlopend)
Dinsdag Open 08.30 – 16.30 (doorlopend)
Woensdag Open 08.30 – 16.30 (doorlopend)
Donderdag Open 08.30 – 12.00  &  16.30 – 20.00
Vrijdag Open 08.30 – 13.30
Zaterdag Open 13.00 – 17.00
Zondag Gesloten
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