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Itinérart, het 
artiestenparcours van 
Anderlecht, is terug 

 

Het weekend van 22 tot 24 april vindt de zevende editie van Itinérart plaats, een 

artiestenparcours in Anderlecht. Meer dan 130 kunstenaars presenteren er hun werken in 

verschillende culturele plaatsen en ateliers verspreid over de gemeente en gratis 

toegankelijk. Daarnaast biedt het parcours ook concerten, theater en entertainment aan. 

Pendeldiensten zijn beschikbaar op reservering. 

 

"Soms moet je een deur open duwen om het onverwachte tegen te komen. Anderlecht is een 

gemeente van kunstenaars, amateurs en professionelen, Franstaligen en Nederlandstaligen, 

tijdelijke bezoekers en permanente inwoners. Kunst vertegenwoordigt het leven, het onbewuste, 

het denkbeeldige, en het is belangrijk om dat te behouden en te eren," verklaart Fabrice Cumps, 

burgemeester belast met Cultuur. 

 

Om kunstenaars en hun originele werken bekend te maken bij het grote publiek,  organiseert het 

cultureel centrum van Anderlecht Escale du Nord om de twee jaar het artiestenparcours Itinérart . 

De editie van 2022 wordt de grootste tot nu toe, meer dan 130 kunstenaars uit verschillende 

disciplines: gravure, schilderkunst, beeldhouwkunst, fotografie, video, theater, muziek, 

goochelen, ... 

  

De vernissage van het parcours vindt plaats op vrijdag 22 april om 19 uur in 

Gemeenschapscentrum De Rinck, op het Verzetsplein, in het historisch centrum van Anderlecht. 

Elke kunstenaar stelt op de route zal een werk tentoon. Het Anderlechtse ensemble AnderBrass 
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geeft een concert met een mix van jazz en Beninese ritmes, gevolgd door een drink. Er is een 

gratis catalogus en een kaart van de route voorzien voor het publiek. 

 

Op zaterdag 23 en zondag 24 april zijn in heel Anderlecht een vijftigtal openbare en particuliere 

tentoonstellingsruimten open tussen 10 en 18 uur. Voor bezoekers die niets willen missen, maken 

minibussen twee keer per dag excursies. 

  

Alle informatie is beschikbaar op de website van Escale du Nord: 

https://escaledunord.brussels/itinerart-2022/ 
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