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Zomer op de Koer in Anderlecht:
“Een oase is altijd waar je ze het minst verwacht.”

De Nederlandstalige Cultuurdienst van Anderlecht, onder leiding van schepen Elke 
Roex, en gemeenschapscentrum De Rinck slaan dit jaar de handen in elkaar en dit 
met de steun van Anderlechts burgemeester Eric Tomas en het voltallige 
schepencollege. Samen met een bende enthousiaste vrijwilligers organiseren we 
een hele zomer lang activiteiten op de koer van de Academie voor Beeldende 
Kunsten. Zo krijgt het centrum van Anderlecht er een welkome buiten/binnenlocatie 
bij die ontspanning en ontmoeting biedt in een onverwacht en inspirerend kader. 
Vanaf het laatste weekend van juni tot eind augustus kan het publiek er terecht voor 
concerten, openluchtfilms, familie activiteiten, creatieve ateliers, ... en dit elke week 
van donderdag tot en met zondag.

De gemeente Anderlecht ondersteunt dit initiatief niet enkel financieel, maar is ook 

betrokken bij de organisatie en programmatie. Elke Roex, Schepen van Nederlandstalige 

aangelegenheden in Anderlecht benadrukt het belang van zo'n ontmoetingsplek: "Een 

leuk terras en een laagdrempelige programmatie voor zowel gezinnen met kinderen,  

senioren als jongeren, in centrum Anderlecht. Dat is waar we deze zomer op inzetten  

zodat we elkaar op deze inspirerende plek kunnen ontmoeten en genieten van de zomer  

in onze gemeente."
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Openingsfeest 24 juni
We trappen de zomer af met een groot openingsfeest op zaterdag 24 juni. Fietstaxi’s 

rijden je de magische wereld van de Koer binnen, waar je de Boekenbazaar van de 

bibliotheek vindt, het prettig gestoord circus van cie Balltazar, creatieve ateliers en heel 

wat andere activiteiten. Er staat natuurlijk ook muziek op het programma, met onder 

andere De Zinnefolee, AGO Benin Brass en Mariachi Reloaded. We ontvangen zelfs de 

wereldpremière van de gloednieuwe Anderlechtse fanfare AnderBrass. Al dansend op de 

tonen van Rebel Up! dj Sebcat sluiten we de avond af.

Met dit openingsfeest geven we het startschot van een kleurrijke en spannende 

Anderlechtse zomer. Tegelijk kan je er gedurende dat hele weekend een bezoekje 

brengen aan de eindejaarstentoonstelling van de Academie Beeldende Kunsten en in het 

fascinerende labyrint rond en onder de Koer de kunstwerken van de studenten ontdekken. 

Zomerprogramma
Vanaf donderdag 29 juni tot en met 27 augustus is de Koer iedere week open op 

donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. 

Met op donderdagnamiddag tijd voor een schaaktoernooi of kaartnamiddag en iedere 

donderdagavond een openluchtfilm geselecteerd door filmmakers Gust Van den 

Berghe en Liesbeth De Ceulaer. 

Op vrijdagen starten we in de namiddag met een creatief atelier en geniet je ’s avonds 

van concerten door Brussels talent zoals Beatsforbeaches, Mya King Kelly of Tommy 

Green & the Blues machine. 

Op zaterdag laten we de Koer met veel plezier een hele dag kapen door een 
Anderlechtse organisatie of collectief. Zo komen onder andere Cultureghem, Teun 

Verbruggen's werkplaats Walter en Samen voor Morgen hun werking op creatieve wijze 

voorstellen op de Koer. 

Zondag, rustdag!? Niet in Anderlecht, want dan organiseren we familievoorstellingen en 
activiteiten voor het hele gezin. Zo kunnen de Anderlechtse ketjes eens een hele 

zondag radio komen maken of rijden ze de échte tour op de Koer terwijl de papa's naar die 

in Frankrijk kijken. 

Naast deze programmatie is de Koer natuurlijk ook gewoon de plek om te ontspannen bij 

koffie, krant, taart of een geuze. 



Het gemeenschapscentrum De Rinck heeft voor een tijdje de vertrouwde trapgevels aan 

het Dapperheidsplein verlaten en ingewisseld voor de spannende, uitdagende ruimte op 

het terrein van de Academie voor Beeldende Kunsten. De werken zijn volop bezig en 

binnenkort volgt de eerste steenlegging van het nieuwe gebouw. 

Gertjan De Boeck, sociaal-cultureel werker bij GC De Rinck: "In afwachting van de start  

van het nieuwe seizoen zou het te spijtig te zijn om al niet volop het potentieel van de  

nieuwe plek te benutten die alles in zich heeft om een heerlijke zomer-afspraakplek in het  

hartje van Anderlecht te worden. Waarom dus niet een zomer lang activiteiten ontwikkelen  

op het binnenplein van de Academie, waar reeds gebruik kan gemaakt worden van de  

faciliteiten van de toekomstige café(taria)? Een oase, midden in de stad, waar je ze het  

minst verwacht." 

Zomer op de Koer wordt een groot project dat een hele zomer duurt en de start is van het 

nieuwe cultuurseizoen. Op een eerste brainstormmoment werden we overstelpt door 

verrassende ideeën. Wij zijn dan ook op zoek naar helpende handen om deze te kunnen 

waarmaken. Iedereen die graag eens achter de bar staat of die graag een idee helpt 

uitwerken is welkom. Alle info is te vinden op www.facebook.com/dekoeranderlecht  .  

Zomer op de Koer vindt plaats op de binnenkoer van de Academie voor Beeldende 

Kunsten Anderlecht, toegang via Dapperheidsplein 21, 1070 Anderlecht.

De Koer is geopend op don./vrij./zat. van 14u tot 22u en op zondag van 11u tot 16u.

Voor meer informatie, interviews of foto’s, contacteer

Gertjan De Boeck (GC De Rinck)
gertjan.deboeck@derinck.be
0496 24 67 62

Emma George (Cultuurdienst Gemeente Anderlecht)
egeorge@anderlecht.brussels
0499 43 35 87

Voor meer informatie kunt u terecht bij
Matthias Baert, persattaché bij de gemeente Anderlecht

 via 02 558 09 91

https://www.facebook.com/deKoerAnderlecht/
mailto:egeorge@anderlecht.brussels
mailto:gertjan.deboeck@derinck.be
https://webmail.irisnet.be/owa/redir.aspx?C=PA_Yw-dqoUUN894fXSAVQAOOvIdHAJpEDI0c-Irr6R6UARRAnqbUCA..&URL=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fdekoeranderlecht.

	Informatiecel 

