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Openingsfeest Zomer op de Koer
Zaterdag 24 juni van 13u tot 23u

Je vroeg het je vast en zeker af: geen Tournee General dit jaar? Wel, we hebben goed nieuws. Op initiatief 

van Nederlandstalig cultuurschepen Elke Roex en met de steun van Anderlechts burgemeester Eric Tomas 

en het voltallige schepencollege, organiseren de Nederlandstalige Cultuurdienst en gemeenschapscentrum 

De Rinck, samen met een bende enthousiaste vrijwilligers, niet 1 dag, maar een hele zomer lang 

activiteiten, zoals concerten, films in open lucht, activiteiten voor het hele gezin en creatieve workshops. 

Deze gaan door op de koer van de Academie voor Beeldende Kunsten. Om de zomer goed op gang te 

trappen, geven we een groot openingsfeest op zaterdag 24 juni. Tegelijk kan je het hele weekend een 

bezoekje brengen aan de eindejaarstentoonstelling van de Academie Beeldende Kunsten en ontdek je in 

het fascinerende labyrint rond en onder de Koer, de kunstwerken van de studenten.

Bekijk het volledige programma op de volgende pagina:

http://www.academieanderlecht.be/
https://www.facebook.com/deKoerAnderlecht


HET PROGRAMMA

Feestelijke opening en receptie om 13u

ANIMATIE 13u - 18u

• Kleurrijke fietstaxi's brengen je van de metro tot op de Koer.

• Workshop De tuin van de genezer, door het Erasmushuis.

• La machine à créer - workshop schilderen en juwelen ontwerpen.

• Cie Balltazar komt langs met Orkest Bazar. Het trio brengt een mix van circus en muziek.

• Kartje Kilo weet je te verrassen met hun straattheaterkuren.

• De installatie Gebroken Grens, gemaakt door de leerlingen van het GO!-atheneum Anderlecht.

• De  Nederlandstalige  bibliotheek  van  Anderlecht  verkoopt  tweedehands  boeken  op  de 

Boekenbazaar

• Maak kennis met tal van Anderlechtse verenigingen op de standenmarkt.

 

CONCERTEN

16u00: De Zinnefolee - Hét Brusselse koor, samen zingen en swingen ze in het sappige Brusselse dialect.

17u00: Ander Brass - Anderlechtse fanfare, bestaande uit blazers en percussie, brengt ritmes uit Benin.

18u30:  Ago  Benin  Brass -  Een  mix  van  authentieke  grooves  en  melodieën  uit  Benin,  met  eigentijdse 

Brusselse arrangementen en composities.

20u00: Mariachi Reloaded – zij vinden het traditionele Mexicaanse Mariachi-genre opnieuw uit

21u00: Rebel up!SebCat - wereldse DJ-set

Afspraak op zaterdag 24 juni van 13u tot 23u

op de koer van de Academie voor Beeldende Kunsten: Dapperheidsplein 17

Meer info via www.facebook.com/deKoerAnderlecht

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

 via 02 558 09 91

https://www.facebook.com/deKoerAnderlecht

