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BAMM! maakt het recht van kinderen & jongeren op cultuur-
participatie iedere dag opnieuw waar. Bamm! bestaat uit Bazart: 
jeugdbeweging waar je speelt met kunst, cultuur en kilo’s plezier. - 
AmuseeVous: maakt de culturele wereld meer jongerenproof, voor 
én door jongeren (16-30j) - Mastiek: ontwikkelt publieksbemid-
delende producten voor musea en erfgoedorganisaties. - Mooss: 
geeft kunsteducatieve workshops en vormingen voor kinderen, jon-
geren en hun begeleiders.

DRAMA

LUCA
SCHOOL
OF
ARTS

WISPER mengt mensen met mensen tijdens artistieke 
cursussen theater, muziek, dans, literatuur, fotografie 
en beeld. Je kan steeds kiezen voor workshops op jouw 
niveau, van absolute beginners tot eigenzinnige gevor-
derde amateurkunstenaars. Voor 18+ met ballen!

Bij TRILL vinden álle kinderen en jongeren 
hun plek om zich uit te drukken op een cre-
atieve manier. Met workshops, activiteiten  
en projecten die vanuit henzelf komen, experi-
menteren we met verschillende kunstvormen. Zo 
blijven we ontdekken, blijven we groeien, blijven 
we trillen. 

LUCA Drama biedt academische bachelor- en masteropleidin-
gen in het vakgebied drama aan. We bieden trajecten aan die 
je opleiden tot acteur/theatermaker, schrijver of educator. Het 
inspirerende labo dat OPEK is, helpt LUCA Drama-studenten 
hun werk naar een hoger niveau te tillen. Het stimuleert hen ook 
om later met des te meer panache en expertise hun plaats in te 
nemen in het professionele werkveld.

Het nieuwstedelijk maakt theater, 
tekst, muziek, audio en debat en is stads-
theater van Leuven, Hasselt en Genk. 
Verhalen over het leven hier en nu.

fABULEUS maakt energieke dans- en theatervoorstellingen 
voor jong en oud maar valt vooral op door de grote investe-
ring in nieuw talent. Op het podium staan de ene keer jon-
geren, de andere keer (startende) professionelen.

De FactorY is een beeldend atelier in Leuven dat 
haar deelnemers sociaal en artistiek begeleidt bij 
de ontwikkeling van een eigen(zinnige) beeldtaal.

Café Entrepot is dé culturele hotspot aan de Vaart-
kom en het hart van het gebouw. Het is de ideale 
ontmoetingsplek voor cultuurliefhebbers die op 
zoek zijn naar een snelle hap en tap. 



Beste lezer,

Ziehier ons eerste OPEK-magazine! We presenteren 
het vol trots, al hadden we het op geen vreemder 
moment kunnen lanceren. Normaal gezien is het 
in OPEK een komen en gaan van deelnemers, 
toeschouwers, medewerkers, bezoekers, studenten 
en artiesten van alle leeftijden en achtergronden. 
De voorbije maanden was het hier vooral leeg en 
stil en donker. 

Maar vergis u niet: achter de schermen werkten 
de OPEK-organisaties misschien wel harder dan 
ooit. We speelden in op ieder sprankeltje hoop dat 
de cultuursector werd geboden. We ontwikkelden 
workshops op afstand. Creëerden kunst in veilige 
bubbels. Gingen online of achter gesloten deuren 
in première. Sommigen herdachten hun hele wer-
king. Zo versmolten Artforum en Urban Woorden 
ondertussen tot de nieuwe organisatie TRILL, al 
waren ze daar eerlijk gezegd al van voor corona 
mee bezig.

Met dit magazine willen we jou twee keer per jaar 
een inkijk geven in wat er in ons huis met vele 
ingangen gebeurt. Velen kennen OPEK immers 
als het iconische gebouw aan de kop van de Vaart, 
maar hoeveel Leuvenaars weten wat er zich alle-
maal afspeelt achter deze muren?

Natuurlijk staan wij nu vooral te popelen om alle 
poorten terug wijd open te gooien. Want dan 
kan je gewoon zelf komen ontdekken en genieten 
van alles wat OPEK te bieden heeft. Maar bon, 
dat kan dus nog even duren, want vanaf deze 
zomer staan er ook nog eens een aantal verbou-
wingen op stapel: hoe duurzaam en toegankelijk 
het vernieuwde OPEK wordt, lees je verderop in 
dit magazine. Er is alvast goed nieuws wat Café 
Entrepot betreft: dat deel van de verbouwing is 
speciaal voor jullie versneld uitgevoerd – met dank 
aan de lockdown – waardoor je deze zomer op zijn 
minst al een pintje kan komen drinken op ons 
zonnige terras! 
Geniet van het OPEK-magazine en tot gauw tijdens 
één van de vele OPEK-activiteiten!

Dirk De Lathauwer

Voorzitter Coördinatorenoverleg OPEK

Vaartkom 4, 3000 Leuven
www.opek.be
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Laetitia Janssens °1998 woonde haar 
hele jeugd in de Ridderbuurt naast 
OPEK. Ze kwam haast toevallig terecht 
op een fABULEUS-auditie en speelde/
danste in twee legendarische jongeren- 
producties: GIRLS van Ugo Dehaes (2013) 
en Liefdesverklaring van Nicole Beutler  
en Magne van den Berg (2014).  
Door die ervaring ging ze dans stude-
ren in Tilburg. Tijdens haar afstudeer-
jaar keert ze terug naar OPEK, de plek 
waar het voor haar begon.
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Van fABULEUS-jongere
tot professionele danseres

LAETITIA Ik was 13 toen ik hier voor het eerst kwam. Ik kende OPEK he-
lemaal niet. Als kind kwam ik niet in de buurt van de Vaart. Wij waren veel 
meer gericht op de Bruul. Ik zat op balletles in het conservatorium, toen een 
vriendin vroeg of ik wou meegaan naar de auditie voor GIRLS. Eigenlijk 
ging ik alleen maar mee om te supporteren, maar de sfeer was zo fijn, dat 
ik zelf wou meedoen.

Hoe is het om van een wekelijkse balletles  
in een creatieproces terecht te komen?

Er ging een hele wereld voor mij open (lacht)! Het was niet zomaar een 
lesje tussendoor, maar echt hard werken. Heel intens, maar ook heel inspire-
rend om dat op die leeftijd te mogen meemaken. Ook de tournee van GIRLS 
was superfijn. We hebben overal in België gespeeld, maar ook in Amsterdam, 
Tilburg, Düsseldorf, Berlijn, Potsdam, Helsinki…

Besef je dan hoe bijzonder het is om op die  
leeftijd al op een podium in Finland te staan?

Op de een of andere manier vonden we het gewoon: deze week spelen we 
in Geel, de volgende week in Berlijn. Het was natuurlijk supercool om samen 
het vliegtuig te nemen en om steden als Helsinki te ontdekken: we maakten 
er telkens een hele trip van. Maar ik denk niet dat ik doorhad hoe vet het 
eigenlijk was. 

Nadien heb je meegedaan aan Liefdesverklaring.  
Heb je dat anders beleefd?

Ja. Het grote verschil was dat ik bij Liefdesverklaring echt begon door te 
hebben: dit is iets voor mij, voor later, na school. Bij GIRLS was dat besef er 
nog niet: ik deed het gewoon omdat ik het leuk vond. Bij Liefdesverklaring 
dacht ik: ik wil hier later iets mee doen, ik wil hierin blijven groeien. 

Liefdesverklaring was ook helemaal anders: een combinatie van dans en 
tekst. Ook dat heeft deuren geopend: ik had nooit eerder toneel gedaan en 
ik had nooit gedacht dat ik zoveel tekst kon onthouden (lacht). De grootste 
uitdaging was om die woorden elke voorstelling opnieuw uit te spreken alsof 
het de eerste keer was. Het was heel moeilijk om die intentie te behouden. 

Een liefdesverklaring aan het publiek mag  
inderdaad geen routine worden! 

Gelukkig kon het geen routine worden, omdat elk publiek anders reageert. 
Je hebt toeschouwers die al na vijf minuten in een deuk liggen, maar er zijn 
er ook waar je een voorstelling lang niets uitkrijgt. De uitdaging is om bij een 
stil publiek niet meteen te denken dat ze het niet leuk vinden, want evengoed 
hoorden we nadien dat ze het geweldig vonden en echt geraakt waren. Ook 
de schoolvoorstellingen waren spannend: dan weet je dat die jongeren daar 
zitten omdat ze daar moeten zitten. Op die leeftijd heb je vaak een attitude 
van ‘och ja, het zal wel…’ Maar nadien waren ze meestal wel superpositief.

"We vonden het gewoon: 
deze week spelen we in 
Geel, de volgende week 

in Berlijn."
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"De wereld is veel te onzeker om iets te doen wat je niet graag doet."

Na je middelbaar ben je Contemporary Urban gaan studeren aan 
de Fontys Hogeschool in Tilburg. Hoe ervaar je zo’n opleiding na-
dat je als jongere op zulke grote podia hebt gestaan? Voelt het als 
een stap terug? 

Niet echt, omdat ik voelde dat ik dat nodig had om te groeien. Ik wist 
natuurlijk niet wat ik moest verwachten. Ik dacht gewoon: we gaan heel veel 
dansen, maar er is een groot verschil tussen dat te denken en het echt te er-
varen. Ze proberen in dat eerste jaar echt te zien hoe sterk je bent. We zaten 
van negen uur ‘s morgens tot negen uur ‘s avonds op school, een combinatie 
van lessen en projecten, en dat vijf dagen per week. Nooit geweten dat ik zo 
moe kon zijn.

Nu ik in mijn stagejaar zit, voel ik wel dat het moeilijk wordt om weer van 
nul te beginnen: ik weet wat het is, ik weet hoe fantastisch toeren kan zijn. 
Eigenlijk zou ik nu het hele jaar in voorstellingen moeten meedoen, maar 
door corona is bijna alles stilgevallen. Dat is heel jammer. 

Ik wou dit voorjaar ook naar LA reizen, om les te volgen in Playground en 
Millennium, en te focussen op commerciële dans – hip hop, heels class … – 
maar ook dat kon niet doorgaan.

Je werkte intussen ook mee aan de nieuwe fABULEUS-productie  
We Go Places (een coproductie met 7 Limburgse cultuurcentra).  
Wat was jouw rol daarin??

Carli (Gellings, de choreografe, red) heeft me gevraagd om te assisteren bij 
de repetities. We Go Places is een dansproductie met 11 jongeren. Wanneer 
die allemaal tegelijk aan een opdracht bezig zijn, is het soms moeilijk om het 
overzicht te bewaren. Ik ben er dan om naar de jongeren toe te gaan en hen 
te helpen wanneer ze vastzitten bijvoorbeeld.

Is het niet vreemd om ineens aan de andere kant te staan?
Ja, maar ook heel fijn. Het is heel grappig wanneer die jongeren mij zo be-

leefd aanspreken: “Mevrouw, wilt u mij helpen?” Dan denk ik: “My god, heb 
je het tegen mij?” (lacht) 

Ik zie sommigen echt stressen. “Oh nee, die komt kijken. Ik moet nu iets 
keigoed hebben”. Dan zeg ik: “Laat het los. Doe gewoon waar jij je het beste 
bij voelt.”

Zou het iets voor jou zijn: werken met jongeren?
Ik denk het wel. Nu ik Carli bezig heb gezien, begint het wel te kriebelen.

Tenslotte, als je denkt aan de Laetitia van 13 jaar, zijn  
er dan bepaalde tips die je haar zou willen geven? 

Ik zou haar vooral aanmoedigen om er voor de volle 100% voor te gaan. 
Je moet niet twijfelen en denken: oei, ik doe maar één lesje ballet, ik ga dat 
nooit kunnen! Dat is totaal niet waar. Je groeit met iedere voorstelling. Je 
leert daar zoveel uit, of het nu dans is of theater, het is een geweldige erva-
ring. Als je het leuk vindt: ga er dan voor! De wereld is veel te onzeker om iets 
te doen wat je niet graag doet. 
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fABULEUS organiseert  
twee keer per jaar audities  
voor nieuwe jongeren- 
producties. 

M E E D O E N ? 
fabuleus.be/audities
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Artforum/Urban Woorden  
is vanaf nu Wie zijn jullie en wat doen jullie voor 

TRILL?
JASPER KINYENTAMA Ik startte in 2010 als vrijwil-

liger en lesgever rap bij Urban Woorden en stond 
er soms zelf op het podium. Na verloop van tijd 
ben ik me meer achter de schermen gaan enga-
geren en ontwikkelde ik Urban Woorden mee 
tot een vzw. In 2016 vertrok Tunde Adefioye, de 
toenmalige hoofdcoördinator, naar de KVS en 
nam ik de fakkel over. 
Ik was een van de personen die de fusie mee 
in gang heeft gezet. Tot het einde van het fusie- 
proces volgde ik de projecten van Urban Woorden 
op, meer bepaald de projecten rond slam poetry 
en urban kunsten. Binnen TRILL ben ik een van 
de projectmedewerkers omdat we door de nieuwe 
organisatiestructuur minder hiërarchie hebben. 

SARAH BEKAMBO Ik ben begonnen bij Artforum/
Urban Woorden als jongere en deelnemer en ben 
door de jaren heen kunnen doorgroeien als kun-
stenaar, workshopgever en vast lid van de orga-
nisatie. 

Wanneer hebben Artforum en Urban 
Woorden besloten om te fusioneren en 
waarom? 
JK In 2012 begonnen de eerste gesprekken 

tussen de toenmalige coördinatoren Hai-Chay 
Jiang en Tunde Adefioye over een mogelijke on-
dersteuning van Artforum aan het op dat moment 
piepjonge Urban Woorden. Dat werd toen niet 
concreet, maar het zaadje was geplant.
In 2015 kwam Artforum dan tot het besef dat er 
in de eigen organisatie veel blinde vlekken aan-
wezig waren om doelgroepen die nog niet wer-
den bereikt actief te betrekken, dat geldt eigenlijk 
zo’n beetje voor de hele sector. 
Urban Woorden speelde met haar projecten heel 
goed in op uitdagingen die gepaard gingen met 
de hedendaagse superdiverse samenleving. Maar 
ons publiek, onze deelnemers en onze netwerken 
waren nagenoeg onbereikbaar voor Artforum. 
De ambitie om werk te maken van een vernieuw(en)d  
jeugdwerk- en kunsteducatief veld was bijgevolg 
de match tussen de twee organisaties. 
De eerste echte gesprekken begonnen eind 2015. 
In de loop van 2016 werd de knoop definitief 
doorgehakt en werd gekozen voor een zakelijke 
fusie terwijl de aparte organisaties bleven bestaan 
naar de buitenwereld toe. Zo kregen Artforum 
en Urban Woorden de tijd en de ruimte om el-
kaar beter te leren kennen en de eigenlijke fusie 
stap voor stap te voltooien. En nu is het zover!

Met ruim 10 jaar expertise binnen de 
urban scene [Urban Woorden] en 20 
jaar ervaring in de kunsteducatie [Art-
forum] doet TRILL een beroep op the 
best of both worlds. Achter de scher-
men werkte Artforum/Urban Woor-
den toe naar een nieuwe organisatie, 
naam en een volledige rebranding.  
En nu is het eindelijk zover… Artforum/
Urban Woorden is TRILL! We gingen in 
gesprek met Jasper Kinyentama en 
Sarah Bekambo om meer te weten te 
komen over de fusie.



Wat is het doel van TRILL? 
JK TRILL wil alle kinderen en jongeren de 

plaats en de stem geven die ze verdienen om een 
gezamenlijke toekomst te kunnen verbeelden. We 
gaan steeds in gesprek met zowel de kinderen en de 
jongeren als de kunstenaars om onze werking af te 
stemmen op hun noden. 

SB TRILL is er om op een laagdrempelige 
manier mensen in contact met kunst te brengen.  
Urban Woorden was een soort jeugdbeweging van 
trial and error, waar alles kon en alles mocht, een 
beetje de underdog met haar nieuwe kunstvormen 
en het experimentele. Artforum zat meer in de 
lijn van de traditionele canon en had een hogere 
drempel. Nu komen die twee mooi samen. TRILL 
is het middelpunt van Artforum en Urban Woor-
den. Het doel is om die twee samen te brengen en 
te laten co-existeren. Het is heel ambitieus maar de 
maatschappij waarin wij leven heeft nood aan deze 
nieuwe organisatie.

Wat zijn de toekomstplannen?
JK We willen meer projecten doen met jonge-

ren in maatschappelijk kwetsbare posities, een plaats 
creëren voor nieuw opkomende kunstvormen, meer 
ruimte maken voor de autodidactische kunstenaars, 
meer aanwezigheid buiten Leuven, meer inzetten 
op vrijwilligerswerking en toonmomenten op laag-
drempelige podia mogelijk maken

SB TRILL moet nog meer naar buiten treden. 
Als je zo hard bezig bent met de jongeren een stem  
te geven en als je zelfs de beleidsmakers van vandaag 
wil laten zien ‘hey, dit is ook kunst, acknowledge ons, 
zie dat wij bestaan’, dan is het ook belangrijk dat je 
dat nog meer naar de buitenwereld brengt. TRILL 
is niet om verdoken in een klein zaaltje te blijven. 

Hoe verliep de fusie? Zijn er bepaalde 
problemen of verrassingen opgedoken 
tijdens het proces? 
JK De fusie tussen Artforum en Urban Woorden 

was in de eerste plaats een fusie van twee organi-
satieculturen. Een grassrootsorganisatie met een 
bottom-upwerking en een erkende gevestigde spe-
ler met een top-downcultuur. Er waren dus wel wat 
uitdagingen! 

Zo zat Urban Woorden met de angst om opge-
slokt te worden in de grotere Artforum-structuur. 
We vonden het belangrijk om ook onze stempel te 
kunnen drukken op de fusie. In de jaren waarin we 
naar deze fusie toe werkten leerden de twee orga-
nisaties elkaar kennen en vonden we oplossingen 
voor problemen die zich stelden. We onderzoch-
ten hoe we op nieuwe noden van maatschappelijk 

kwetsbare jongeren konden inspelen. Dankzij Art-
forum werden er nieuwe medewerkers aangeno-
men die al vertrouwd waren met de werking van 
Urban Woorden. Dit had een positieve impact en 
de twee organisaties begonnen naar elkaar toe te 
groeien. Zo werd de kloof die eerst bestond over-
brugd. We hebben uit dit proces veel geleerd en 
hebben nieuwe inzichten gekregen, ons nieuwe 
beleidsplan is mede op deze ervaringen gebaseerd. 

SB De fusie was een heel lang proces. Ik applau-
disseer echt voor de organisatie en voor hoe ze het 
hebben gerealiseerd, want ze zijn heel meticuleus 
te werk gegaan. Ze hebben heel hard nagedacht 
over de identiteit van de organisatie. Ze wilden 
niet gewoon Artforum en Urban Woorden mixen 
en hopen dat dat goed ging aflopen. Ze hebben 
echt afgewogen en afgetoetst: "ok, we willen die 
twee samenbrengen, maar hoe kan dat het beste 
werken?" Door met externe personen samen te 
werken, zijn we tot een correct, objectief en helder 
resultaat gekomen.

Wat was hét sleutelmoment  
in de fusie voor jullie?
SB Er is een hele shift geweest binnen het team 

en dat is ook een duidelijk teken geweest. Je kan 
roepen en schreeuwen om diversiteit, maar als dat 
niet terug te vinden is in de interne werking, kan 
je dat ook niet verwezenlijken. Nu zijn er mensen 
met knowhow en ervaring binnen de queer arts 
en de diaspora-kunstvormen binnen het team. De 
maatschappij wordt nu echt gerepresenteerd en 
weerspiegeld in de organisatie zelf. Dat is een heel 
groot en krachtig sleutelmoment geweest. 

Hoe zijn jullie op de  
nieuwe naam gekomen?
JK We hebben verschillende bevragingen gedaan 

en brainstorms gehouden met onze jongeren, vrij-
willigers, ons team en bestuur. Tenslotte volgden 
we ook een naam-traject bij Allyens, een marketing 
agency dat bouwt aan een inclusieve maatschappij. 
Dat was een hele fijne samenwerking.

Hoe hebben jullie jongeren  
betrokken in het proces?
JK Onze jongeren werden van bij de start bij 

het proces betrokken. Ze maakten deel uit van 
verschillende brainstorms en werden regelmatig 
bevraagd. Het ging dan voornamelijk om jongeren 
die al veel voeling hadden met de beide werkingen. 
Vooral tussen 2016 en 2019 speelden zij een cruci-
ale rol. Door de coronacrisis was het in 2020 moei-
lijker om hen bij elkaar te brengen en slechts en-

kelen onder hen namen deel aan het naam-traject.
SB De jongeren, waaronder ikzelf, zijn inder-

daad heel erg betrokken bij het proces. We werden 
echt actief betrokken bij het beleid, wat natuurlijk 
de organisatie alleen ten goede komt aangezien wij 
een groot deel van het doelpubliek zijn.

In welke mate is het de bedoeling dat de 
eigenheid van de aparte organisaties be-
houden wordt?
SB Het zijn twee organisaties die samengevoegd 

worden in een nieuwe organisatie. We bouwen ver-
der op de skills en projecten van vroeger, maar wor-
den wel één. Er is een nieuwe identiteit. Je kan het 
zo bekijken: Artforum is de moeder, Urban Woor-
den is de vader en de nieuwe organisatie is hun 
kind. Ze geven allebei hun waarden mee, maar je 
moet wel afspreken hoe je dat kind gaat opvoeden 
en hoe dat kind groot gaat worden. 

Zijn er nu een nieuw soort projecten haal-
baar dankzij de samengevoegde skills?
JK We hebben voortaan een duurzame structuur 

waarin jongeren en grassrootsbewegingen eigen 
projecten kunnen ontwikkelen. Urban Woorden 
startte telkens vanuit de vraag van jongeren in 
maatschappelijk kwetsbare posities. We botsten 
vaak op het feit dat we weinig ruimte hadden om 
extra budgetten bijeen te zoeken om deze projec-
ten tot hun volle potentieel te laten ontwikkelen. 
Artforum had die financiële middelen wel. Door 
krachten te bundelen verwachten we dat we voor- 
taan veel makkelijker zullen kunnen inspelen op de 
vraag van de jongeren. 

Wat zijn jullie wildste  
dromen voor TRILL?
JK Net zoals destijds bij Urban Woorden zie 

ik de nood voor een organisatie als TRILL in de 
hedendaagse samenleving. Ik wens de organisatie 
graag mee te ontwikkelen naar haar volledige 
potentieel en ik hoop op die manier een impact 
te hebben op de sector en de bredere samenleving. 
Ik hoop er ook zelf op persoonlijk vlak veel uit te 
leren voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Ook 
hoop ik dat TRILL tot in het buitenland toe an-
dere organisaties en overheden kan beïnvloeden in 
hun inzichten en manieren van werken.

SB Uitbreiding. Meer samenwerkingen met 
partnerorganisaties. TRILL moet nooit op zich-
zelf blijven. Samenwerkingen zoeken, de under-
dogs zoeken, dynamisch blijven. Blijven groeien, 
blijven vibreren, blijven TRILLen.
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People of Opek 

Seppe Janssens
Technieker 
fABULEUS

"Ik kom met de motorfiets naar het werk. Als je een blauwe BMW K100 voor 
de deur ziet staan, ben ik in huis. In een normaal jaar tref je me niet zo vaak in 
OPEK. fABULEUS speelt zo’n 150 reisvoorstellingen per jaar, dus ik ben dik-
wijls op de baan. Mijn favoriete ruimte in OPEK is de Rotonde, maar je vindt me 
het vaakst terug in de kelder op zoek naar decorstukken. Ik werk intussen 3 jaar 
voor fABULEUS. In mijn eerste werkweek was ik een lamp aan het herstellen en 
toen ik die in het stopcontact stak, viel alle stroom uit in OPEK. Een knallende entree 
noemen ze dat."

Caro Haijen
Cursist
WISPER

"Helemaal alleen naar een onbekende plek gaan waar 
ik niemand kende, vond ik best spannend. Maar in-
tussen volg ik al twee jaar acteercursus bij WISPER 
en voelt OPEK echt aan als een tweede thuis. Theater 
is voor mij adrenaline, zenuwen en vooral: allemaal in 
hetzelfde fijne schuitje zitten. Met de mensen die ik 
tijdens de cursussen leerde kennen, heb ik nog altijd 
contact. En omdat de theaterdocenten zoveel enthou-
siasme en liefde voor hun vak hebben, heb ik me nog 
geen seconde “maar een amateur-acteurtje” gevoeld." 

People of Opek 
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Eefje Bosmans
Dagelijkse leiding 
Het nieuwstedelijk
 
"We hebben maar één kopieerapparaat in OPEK en 
dat is eigenlijk een fantastische plek. Zeker niet om-
dat dat apparaat zo tof is, maar je komt er altijd col-
lega’s tegen. Ik werk ondertussen al 10 jaar voor Het 
nieuwstedelijk en ben vaak op kantoor, maar toch zie 
ik hier constant mensen die ik nog niet ken. Nieuwe 
medewerkers, tijdelijke krachten, artiesten die in huis 
zijn. Dan is het kopieerapparaat ideaal om een praatje 
te maken. Heel vaak blijken het trouwens stagiairs te 
zijn, die hebben blijkbaar wat met kopieerapparaten".

Krysztoff Dorion
Grafische vormgeving
Bamm!
 
"Het is komiek om hier op deze pagina te belanden 
gezien ik er niet alleen een tekst voor moet beden-
ken, maar ik ook de vormgeving van deze pagina (en 
alle andere) moet uitwerken. Ik ben eerder man 
van het beeld en minder van het woord, buiten dan 
mijn hobby als seriewoordenaar zoals sommigen 
me kennen. Deze tekst kwam dus minder snel tot 
stand dan de effectieve uitwerking van deze pagina. 
Hoofdzakelijk ben ik actief als vormgever bij Bamm! 
die me al jaren inspirerende en boeiende grafische 
opdrachten voorschotelt."

Evangeline Habarurema
Projectmedewerker 
TRILL

"Sinds september 2020 werk ik bij TRILL. Een superboeiend moment om te 
starten, aangezien de fusie tussen Artforum en Urban Woorden nog volop in 
beweging was. Ikzelf ben gek op kinderen en kunst: gelukkig zijn net die twee 
in overvloed te vinden bij TRILL. Werken in OPEK voelt altijd een beetje als 
thuiskomen. Lekker koffietje in de vernieuwde koffiehoek, kletspraatje met een 
collega in het kantoor, muziekje op en goed doorwerken en tussendoor een frisse 
neus halen op het plein. Zalig!" 

People of Opek People of Opek 
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Adriaan neemt  
afscheid van zijn 
auto

Maar mag dat wel, zo lang op die snelweg blij-
ven? Dat lijkt toch heel verdacht?

Dat is zo. In de reglementen van “les auto- 
routes de France” staat dat je met een ticket van 
de Péage maar twee dagen op de snelweg mag 
blijven. Voor Cortázar en Dunlop maakte dat 
deel uit van het spel… Ik heb op dag twee van 
mijn reis een lang gesprek gehad met Georges, 
een securityman van de APRR, een van de vele 
Franse wegenmaatschappijen. Kamperen was 
geen probleem en de APRR zou me veilig hou-
den, dat verzekerde hij me. Maar je mag maar 48 
uur op de snelweg zijn, en daar mocht niet van 
afgeweken worden. Ik vond het niet interessant 
om die regel te breken en ben dan telkens de snel-
weg afgereden om er nadien weer op te gaan, dat 
voelde wel juist aan. 

Hoeveel stops heb je gemaakt? 
Dunlop en Cortázar deden er 33 dagen over, 

ik 26. Er zijn in de loop van de jaren heel wat aires 
verdwenen, al waren het er zeker genoeg. (lacht)

Lijken die aires niet allemaal op elkaar?  
Dat zijn toch hele banale plekken? 
Nee! Dat zijn vreemd genoeg plekken die ook 

ontzettend kunnen verrassen. Vooral tussen Parijs 
en Lyon zijn de parkings goed onderhouden. Er 
zit vaak een mooi bos aan waar je echt kan gaan 
wandelen. Er is veel groen! Erg fijn om dat te ont-
dekken. Je mag ook vaak met je auto gaan par-
keren onder een boom en heel veel bossen zijn 
ingericht om te picknicken. Daar is het heerlijk 
vertoeven tussen de fluitende vogeltjes. Natuur-
lijk altijd met de klank van de snelweg op de ach-
tergrond. Net de zee! Ik heb ook iets bijzonders 
ontdekt als audio-maker: het gat in de snelweg. 
Heel af en toe gebeurt het dat er zowel van links 
als rechts geen verkeer aankomt en het even stil is. 
Het duurt nooit langer dan drie tellen. Dat heb je 
bij de zee nooit. Heel magisch om mee te maken. 

Motels mochten, maar je hebt dus vaak in 
je auto geslapen. Was dat comfortabel?  

Jawel. Mijn wagen is heel mooi uitgerust door 
collega's Sara Bomans en Wim De Jaegher. Alle ze-
tels gingen eruit ten voordele van een mooi groot 
bed. Ik had een mooie houten vloer, een handge-
maakte kast, gordijntjes. Echt een coconnetje.

Voelde je je altijd veilig? 
Ik heb erg veel verhalen gehoord over de geva-

ren van slapen op zo’n parkings. Maar daar heb ik 
niets van gezien. Het is wel zo dat als je zo door 
je gordijntjes piept en je ziet in de verte een tafe-
reel, dat je verbeelding snel op hol kan slaan. Dan 
ligt de paranoia wel wat op de loer. Maar de APRR 
waakt! Er zijn heel veel securitybusjes, en er is de 
douane. Die kwam ik wel constant tegen. Nooit de 
criminelen, altijd de ‘goeien’.

Was het eenzaam? 
Gelukkig leven we in 2021. De communicatie-

mogelijkheden zijn enorm. Maar bellen en video-
bellen is toch niet the real deal. Ik was blij om weer 
naar huis te kunnen. 

Ik mocht volgens de regels wel enkele bezoeken 
ontvangen. Halverwege is Johan Petit mij komen 
bezoeken en hij bezorgde me de lekkerste maaltijd 
van de reis. Johan doet ook de eindregie van de 
voorstelling, het was dus niet enkel prettig, maar 
ook nuttig dat hij langskwam. En op mijn eind-
bestemming Marseille, heb ik de assistentie inge-
roepen van Jan Ducheyne. 

Ah ja, daar ging je je auto verpatsen. 
Een goede prijs gekregen?  
Marseille was echt het moeilijkste stuk van de 

reis. We kwamen in de meest ongure delen van 
de stad terecht. Gelukkig was Jan erbij. Die is heel 
goed ter taal, heeft durf en is charmant. Al kropen 
ook bij de dappere Jan die wijken onder zijn huid. 
En daar moesten we dan op zoek naar schimmige 
auto-marchands. Oef.

Maar om te weten hoe het afgelopen is met de 
auto, daarvoor moet je naar de voorstelling ko-
men of de podcast beluisteren.

In september 2020 maakte audio- en theatermaker 
Adriaan Van Aken van Het nieuwstedelijk een 
bijzondere reis. Hij vertelt ons er alles over 
en geeft zijn tips voor een heerlijk verblijf op de 
Autoroute du Soleil.

Dag Adriaan. Als een van de weinigen dit jaar 
heb jij een bijzondere reis gemaakt. Maar het 
was een reis met een doel! Het doel was een 
voorstelling en een podcast…

En uiteraard ook om afscheid te nemen van mijn 
auto. De titel van het project is veelzeggend. (lacht)

Het begon met een boek? 
Ja. “De Autonauten van de Kosmosnelweg“. 

Een reisverslag van Julio Cortázar en Carol 
Dunlop uit 1982. Een boek waarmee ik al lang 
wat wilde doen. Julio en Carol waren een lief-
deskoppel dat in Parijs woonde. Ze hadden bij 
zichzelf vastgesteld dat, wanneer ze op een par-
king terechtkwamen om te tanken, ze daar al-
tijd iets langer verbleven dan de meeste mensen. 
Even het winkeltje bezoeken, lunchen aan een 
picknicktafel, naar de mensen kijken, een wan-
delingetje maken, een dutje doen in de auto…

Ze waren daar graag en dat herkende ik bij 
mezelf. Ik heb ook wel een fascinatie voor de 
snelweg en de snelwegparking. Anderzijds wa-
ren er natuurlijk ook de gesprekken met mijn 
vrouw en kinderen, over het klimaat en wat je 
als individu kunt doen. Een van de vele dingen 
die je kan doen is zonder auto leven. En daarop 
volgde snel het idee om dezelfde reis te maken 
als Dunlop en Cortázar bij wijze van langge-
rekt afscheid van mijn auto.

 
Wat was er zo bijzonder aan die  
reis van Cortázar en Dunlop? 
Ze reden van Parijs naar Marseille, een reis 

waar je normaal gezien een uur of 10 over doet. 
Maar bij hen duurde het een maand. Ze hadden 
spelregels opgesteld. Elke aire de repos moest be-
zocht worden. Twee parkings per dag. Ter plaatse 
moesten ze onderzoek plegen in de geest van de 
grote ontdekkingsreiziger. Op elke tweede par-
king moesten ze overnachten. Meestal in de auto, 
soms in het motel. Want het was zeker géén sur-
vival-reis. Ze mochten genieten van alles wat de 
snelweg te bieden had. Tankshops! Restaurants! 
Motels!
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De Mooiste Aires  
van Frankrijk

of alleszins van de Autoroute du Soleil van Parijs  
tot in Marseille, volgens Adriaan Van Aken.

Aire du Parc Thierry
Kleine aire met groot park. Rijd gerust het park 
in met de wagen, dat mag! Of parkeer in lijn met 
de andere gebruikers, ga in je koffer zitten en 
maak contact met wie er achter je stopt. 

Aire de la Fôret
Een parking met tankstation die in schillen 
is gecompartimenteerd. De binnenste schil-
len voor de kortparkeerders. De buitenste 
voor de ‘longue durée’. Volop ruimte en 
voor elk wat wils. 

Aire d’Epoisses
Voor een keer geen reusachtige eiken, maar lieflijke lage 
vegetatie (schattige ‘struikskes’ en ‘appelaarkes’). Special 
feature: de voorbijrazende TGV!

Aire de la Coucourde
Deze aire draait op zonne- en windenergie. Je 
kan er een amfitheater bewonderen en een Maya 
Tempel beklimmen, je daar oriënteren en vervol-
gens de langste wandeling van heel Parking-landia 
maken.

Aire de Beaune-Tailly
Belgen op weg naar het Zuiden overnachten vaak 
nabij Beaune. Hier kan het ook! Je kan er een 
vervallen en in onbruik geraakt motel bewonde-
ren (snelweg-nostalgie) en daarachter een goed 
verstopte, ruime en bosrijke parking voor cam-
pers en caravans ontdekken. In de stilte en het 
groen. De tank-site heeft alle faciliteiten, zelfs 
een EXKi, voor de gezonde snelweg-snack! 
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Café  
Entrepot 
zat niet stil!
Omwille van corona moest Café Entrepot 
de deuren voor verschillende maanden 
sluiten. Waar er normaal een constant 
gezoem van gezelligheid heerste werd 
het nu stil. Gelukkig bleven de eigenaars 
en tappers niet bij de pakken zitten! 
De verbouwing van de keuken werd 
vervroegd. Aangezien het café toch toe 
was, bleef de overlast voor de bezoekers 
minimaal. De leden van het personeel 
ontpopten zich ondertussen tot echte 
creatieve duizendpoten: Seppe werd 
toegelaten aan een filmacademie, Evert 
en Korneel organiseren met Vzw On-
bekend verschillende events en Milo 
startte met een sommeliercursus. On-
dertussen is Judith aan het trainen om te 
gaan wandelen in Israël in 2022 en heeft 
Angie een atelier opgestart waar kunst-
kampen voor kinderen doorgaan onder 
de naam Bricol’art. Genoeg creatieve 
bezigheden dus, goed bezig café Entre-
pot team!

Het allereerste pensioneringsfeest bij Het nieuwstedelijk 
was een feit. We nemen afscheid van Eric Krols. Wie de  
nieuwe zakelijke leider wordt is nog een groot geheim!

BAMM!  flikkerde de papieren brochure vol met kunsteduca-
tieve workshops van Mooss buiten en ging volledig digitaal. 
Verlies aan workshops? Nope. Wel ettelijke bomen gespaard, 
hoera! 

Tijdens de OPEK-verbouwingswerken in de zomer werkt 
WISPER op verplaatsing! De cursussen in juli zullen doorgaan 
(en geïnspireerd zijn) op verschillende bijzondere plekken in 
Leuven. 

Vanaf volgend academiejaar start LUCA Drama met een  
nieuw bachelortraject ‘Schrijven: Writing for Performance’.

De landsgrenzen gingen op slot, maar fABULEUS ging het dit 
seizoen toch ver zoeken met twee danscreaties op verplaat-
sing: We Go Places in Limburg en Electric Life in Concertge-
bouw Brugge. Beide producties gingen in première achter 
gesloten deuren. De échte publieke première is voor We Go 
Places in augustus 2021 en voor Electric Life pas in februari 
2022.

Drie premières bij Het nieuwstedelijk werden dit voorjaar 
uitgesteld. Man in de mist, Afscheid van een auto en - superpri-
meur- Frieden, Liebe und Freiheit. Allemaal volgend seizoen in 
OPEK te zien!

VROAM. Het nieuwstedelijk rijdt sinds kort rond met een 
grotere - maar meer milieuvriendelijke vrachtwagen. Zeker 
wuiven als je hem tegenkomt.

Geen festival Shakespeare is dead dit jaar. Het allereerste festi-
val voor de toneelschrijfkunst in de Nederlanden is uitgesteld 
tot volgend jaar. Maar wél een gloednieuw platform:  
www.shakespeareisdead.com 
 
Voor dat festival werken heel wat OPEK-organisaties samen. 
Het is een initiatief van Het nieuwstedelijk in coproductie 
met OPEKKERS WISPER, fABULEUS en LUCA Drama maar 
ook KULeuven en 30CC, Kunstenpunt, Literatuur Vlaan-
deren, Dutch Performing Arts, Leuven Leest, Stad Leuven, 
OPENDOEK & Creatief Schrijven, PassaPorta, Theater Bellevue 
Amsterdam zijn partners. 

Matthias Van de brul, Brenda Corijn, Leen Roels en Isabel 
Vervoort konden hun nieuwe fABULEUS-productie Connie 
& Zorba alleen nog maar achter gesloten deuren presenteren. 
Live première op 9 oktober 2021 in OPEK!
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De straat in Lijnen
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Neem een foto in de straat of  
in de tuin. Van ver of dichtbij.

Op de foto moet je enkele  
lijnen of vlakken kunnen zien:  

de rand van de stoep, een 
muur, een lantaarnpaal...

Maak een schilderij van de  
lijnen en vlakken op de foto. 

Laat alle details weg.  
Gebruik maar 1 kleur

Kan je de foto er  
nog in herkennen? 
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Kunstjeugdbeweging  
Bazart deelt hier  
een doe-opdracht.

Doe mee en deel je ding 
op Instagram  
met #doeding 
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BAZART

DOE DING

We zien een beschadigde blauwe 
verfstreek in het midden van een wit 
doek met enkele kleinere lijntjes 
erbij. Met onze ogen kunnen we 
niet zien waar de lijn stopt. 
Waar denk jij dat ze heen gaat? 
Waaraan doen de lijnen jou denken? 
Kan je er iets in herkennen?

De Belgische kunstenaar Koen van den Broek 
houdt veel van reizen en “onderweg zijn”. 
Tijdens zijn vele trips fotografeert hij lijnen 
en kronkels in het landschap of stukken 
van gebouwen die hij mooi of interessant 
vindt. De foto’s gebruikt hij later als basis 
voor zijn kunstwerken.

Koen van den Broek bekijkt de kleine 
dingen die de meesten onder ons zelfs niet 
opmerken: een stoeprand, een schaduw 
van een vrachtwagen, de achterkant van 
huizen, een garagepoort, barstjes in het 
asfalt ... Het kan allemaal! Laten we zelf 
op zoek gaan naar leuke lijnen in onze 
omgeving!

Wat gebeurt er wanneer je alle details 
weglaat? Zo wordt een stoeprand 
misschien wel een felblauwe verfstreek 
of wordt een indrukwekkende brug een 
donkere constructie?
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Twentysomethings, Young adults … trendy begrippen 
voor jonge mensen van 20-29 jaar. Een leeftijd waar 
velen jaloers op zijn: ‘De schoonste tijd van je leven’. 
Maar hoe zit dat met de huidige twintigers, de jongeren 
die een deel van de zogenaamde schoonste tijd van 
hun leven doorbrengen in een langgerekte lockdown. 
Bamm! – kunst- & erfgoededucatieve organisatie voor 
kinderen en jongeren, vroeg enkelen van haar twinti-
gers hoe het is om twintiger te zijn in deze gekke jaren 20. 
Gesprekken over hoop, verbinding en veerkracht.

20'ers in de  
jaren '20

Ik heb ook echt wel wat geleerd uit de voorbije periode. 
In mijn opleiding merk ik dat mensen meer actief op zoek 
gaan naar verbinding, terwijl die vroeger voor het rapen lag. 
Ook binnen Bazart merk ik een gelijkaardige tendens op. 
De uitwerking van een kamp in volle coronacrisis heeft ons 
veel energie gekost. Ondanks een kamp in kleinere bubbels 
was er wel nog steeds de typische Bazart-sfeer. We waren 
apart, maar tegelijkertijd ook enorm hard samen. Dat heeft 
mij echt bakken energie gegeven. Mocht ik vorig jaar zelfs 
weten wat er zat aan te komen, dan zou ik nog steeds met 
plezier mijn engagement binnen Bazart zijn aangegaan. De 
groepsband tijdens deze hele crisis was zo hecht, dat zou ik 
voor geen geld gemist willen hebben.

Toch kijk ik ernaar uit dat alles terug normaliseert. Ik 
moet er niet lang over nadenken wat ik dan eerst zou doen. 
Ik geef een groot tuinfeest voor al mijn vrienden. Maar echt 
allemaal, de verschillende vriendengroepen door elkaar. Iets 
vanzelfsprekend, wat ik nu heel hard mis.

Bazart is een jeugdbeweging waar je speelt 
met kunst, cultuur en kilo's plezier! Boter-
hammenkunst, dansen met stoepkrijt, 
muziek componeren bij stomme film of  
een muur herwerken zoals Sol LeWitt, bij 
Bazart kan het allemaal. 

Bazart
JONATHAN

Ik ben graag creatief bezig in alle betekenissen 
van het woord. Ik bezit een fantasie die onbe-
dwingbaar is. Mijn leven bestaat uit routines en 
deze doorbreken. 

Hoe ken je Bamm? ik ben al 4 jaar leider bij 
Kunstjeugdbeweging Bazart Leuven

Als kind fantaseerde ik wel over mijn twintigerjaren: 
ik zou een schattenjager zijn. Een soort van Indiana Jones. 
Dat bleek helaas geen echte job te zijn. Mijn twintigerjaren 
zijn dus wel anders dan ik ze mij had ingebeeld, maar dat 
heeft niks met corona te maken. Voor mij is twintiger zijn 
in de jaren ‘20 een boeiende ontdekkingstocht. Misschien 
dan toch nog een link naar Indiana Jones? Ik voel dat ik op 
een kantelpunt sta: je ontdekt en leert veel van de volwas-
sen wereld, maar je tienerperiode ligt nog maar net achter je. 
Maar ik beleef dit kantelmoment dan ook nog eens in een 
periode die voor de wereld ook een kantelpunt lijkt te zijn. 
En dat vind ik enorm boeiend.

Jong zijn in coronatijden is … elke dag anders. En is ook 
voor iedereen anders. Persoonlijk vind ik dat ik er wel goed 
mee kan omgaan, pre-corona ontdekte ik dat je ook dag per 
dag kan leven en dat helpt me nu wel. Ik probeer die visie ook 
uit te stralen naar mijn leeftijdsgenoten, zeker binnen Bazart. 
Het is normaal dat iedereen wel eens gefrustreerd raakt, zeker 
als je als Bazart-vrijwilliger nog dingen op poten wil zetten in 
onzekere tijden.

Ik mis sommige dingen ook wel echt, zoals spelletjes 
rond kunst maken zonder te denken aan de coronamaatre-
gelen of andere begeleiders een knuffel kunnen geven. Maar ik 
merk wel dat – na die verschillende maanden ‘nieuwe realiteit’ 
– meer en meer Bazart-begeleiders hun weg hebben gevon-
den. En we staan er als hechte groep: de ene week zijn per-
soon x, y en z diegenen die de groep erdoor trekken en de 
andere week zorgen andere personen weer voor een boost 
qua groepssfeer. Die diversiteit van hoe mensen ermee om-
gaan én de grote veerkracht van mijn generatiegenoten, dat 
vind ik schoon om te zien.
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AmuseeVous
PAULIEN

Een masterstudente psychologie met een 
grote passie voor Kunst & Cultuur. Iemand die 
steeds op zoek gaat naar nieuwe leerkansen en 
een huge kattenfan. 

Hoe ken je Bamm? 3 jaar geleden zette ik samen 
met AmuseeVous een kunstenfestival op voor 
jongeren in OPEK en rolde daarna in diverse 
andere projecten van AmuseeVous. Ondertus-
sen ben ik ook doorgegroeid tot vertegenwoor-
diger van Bamm! binnen de Vlaamse Jeugd-
raad.

Of mijn leven is veranderd in coronatijden? Eerlijk? Ik 
had in januari 2020 enorm veel schrik voor het academiejaar 
'20-'21. Ik ben al jaren vrijwilliger bij AmuseeVous, hoe ging ik 
die engagementen combineren met een intensieve stage? Ik zou 
het als een gemis ervaren om dat vrijwilligerswerk op te zeggen. 
Maar per chance werd thuiswerk door corona de norm. De bij-
eenkomsten van AmuseeVous en de Vlaamse Jeugdraad werden 
digitaal. Het klinkt raar, maar zonder de coronacrisis denk ik 
dat mijn leven veel moeilijker was geweest. Doordat ik mij niet 
hoef te verplaatsen, kan ik zoveel meer tijd steken in zowel mijn 
stage als in de projecten die ik als vrijwilliger doe.

"Merci corona" durf ik niet zeggen, want dan zou ik de 
moeilijke periode die een groot deel van de bevolking nu wel 
doormaakt, minimaliseren. Maar ik ben door de hele situa-
tie wel enorm hard gegroeid. Het gekke is dat ik door die 
projecten thuis achter een scherm te moeten doen, terwijl 
ik in mijn veilige bubbel zit, veel meer gedurfd heb om bui-
ten mijn comfortzone te gaan. Dat zorgde voor een pijlsnel-
le groei op persoonlijk vlak, maar gaven ook de projecten 
waaraan ik meewerkte een boost.

Als ik terugkijk op het afgelopen jaar bij AmuseeVous 
voel ik me wel trots. Sowieso is dat iets dat ik altijd graag 
heb gehad bij AmuseeVous: dat zijn altijd projecten waar je 
op korte termijn kan zeggen ‘wow, hier was ik een deel van 
en dit hebben we samen kunnen realiseren’. Dit jaar ervaar 
ik dat extra hard. We zijn erin geslaagd om in een periode 
dat de culturele sector op zijn gat lag, ons curatorencollec-
tief Curating the Young enorm te laten groeien & nieuwe 
projecten op te zetten. Ik ben fier op hoe creatief en out-of-
the-box jongeren kunnen denken. Hoe we ondanks de af-
stand een hecht team zijn en via Zoom toch timmeren aan 
de teamspirit. Ik ben fier dat we durven doen in plaats van 
bang in een hoekje weg te kruipen en te wachten tot corona 
gepasseerd is. Echt, de motivatie en flexibiliteit van mijn ge-
neratiegenoten: ik vind dat spectaculair.

Dat de ene persoon floreert in dit nieuwe normaal en 
de andere door een levende hel gaat, zijn twee kanten van 
eenzelfde medaille. Ik ben me er ook van bewust dat ik in 
een vrij gepriviligeerde positie zit en de tijd, geld en een vei-
lige thuisomgeving heb om me even te kunnen terugtrekken 
als de wereld rondom mij een beetje enger wordt. Ik spreek 
dus echt voor mezelf. Maar ik ben wel hoopvol, we vinden 
onze plek wel in die nieuwe realiteit.

Ik geloof ook niet dat we ooit naar het vorige normaal 
gaan. Ik denk dat we moeten durven loslaten wat er vroeger 
was. Een beetje zoals de roaring 20’s: we zoeken alternatie-
ven en zetten nieuwe dingen op. Ik geloof echt dat de post-
corona toekomst mooier zal zijn.

AmuseeVous eist ruimte op voor jongeren 
(16-30j) binnen de culturele sector.Elk  
project dat we opstarten is participatief. 
‘Nothing about them, without them’ zit 
diep in ons DNA. Je kent ons vast van 
projecten zoals De Kotroute, Curating the 
Young, Art United of de mondmaskers van 
jonge kunstenaars.
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Mastiek
LISA 

Gids in het MSK, SMAK, STAM en binnen-
kort misschien ook Huis van Alijn. Een opti-
mist in hart en nieren. Wat ik hoog in het vaan-
del draag is mezelf blijven verbeteren en blijven 
bijleren. 

Hoe ken je Bamm!? Sinds oktober werk ik 
educatieve pakketten en concepten uit voor musea 
binnen Mastiek. 

Vorig jaar rond deze tijd stond mijn agenda vol, echt 
barstensvol. Als gids in het MSK draaide heel mijn agenda 
rond de tentoonstelling van Jan van Eyck. We keken daar 
met zijn allen naar uit, we leefden daar echt naar toe. Ander-
halve maand is de expo open geweest. En toen bamm! Al-
les dicht. Lockdown. Van de ene dag op de andere was mijn 
agenda leeg. We lagen op ons gat.

Ik herinner me de eerste lockdown vooral als een mo-
ment dat de samenleving even van een superdrukke automa-
tische piloot naar een ontregeld, leeg iets ging. Naar mijn 
gevoel stonden we met zijn allen plots even stil en keken 
we echt naar elkaar van ‘wat moeten we nu doen?’ Tegen 
de tweede golf hadden we precies al nieuwe lockdown-ge-
woontes gekweekt waar we snel op konden terugvallen. In 
mijn geval is dat het verzorgen van cactussen.

Met een nieuwe job starten in coronatijd is wel… uitda-
gend. De job binnen Mastiek kon ik wel écht niet laten lig-
gen. Naast de jobinhoud die me op het lijf geschreven was, 
kreeg ik ook enorm veel goesting om te werken in OPEK. Ik 
had het gevoel dat ik echt enorm veel zou kunnen leren en 
gëinspireerd raken van de culturele hub die OPEK is. Het is 
jammer dat er nu zo weinig contact mogelijk is. Ik werd net 
aangenomen in de zomer, de periode van de eerste versoe-
pelingen, toen we nog dachten dat alles wel in stijgende lijn 
zou gaan. Op vlak van versoepelingen dan, niet op vlak van 
de cijfers. Het is dat laatste geworden, dus ik heb nog steeds 
weinig contact met de rest van OPEK en Bamm!. Maar ik 
trek me wel op aan de online momenten.

De momenten dat ik voor het werk toch nog naar bui-
ten mag komen, koester ik. Met Mastiek zijn we nu bezig 
voor de Triënnale in Brugge, een groot kunstenparcours met 
kunstwerken in de openbare ruimte. Eind 2020 zijn we met 
ons team die verschillende locaties gaan bezoeken met de 
fiets. Ik was precies een kind dat op schooluitstap ging. Ik 
denk dat ik ook gewoon een ganse dag gelachen heb. Dat 
deed zo’n deugd. De momenten dat je collega’s en de omge-
ving waarin je werkt ook écht kan zien, die vroeger zo vanzelf-
sprekend waren, laden nu wel echt mijn reservebatterijtjes op. 
Dat geeft mij een drive in mijn werk én persoonlijk leven.

De grootste openbaring van mijn twintiger jaren heb ik 
wel te danken aan corona. Ik had altijd het beeld dat ik een 
redelijk introvert persoon ben. Maar ik heb eigenlijk snel ge-
merkt dat ik wel echt contact met mensen nodig heb. Ik ben 
toch meer met mensen bezig dan ik dacht. De mens is een 
sociaal beestje, laat dat de les zijn van deze gekke jaren ‘20.

Mastiek is het bindmiddel tussen museum- 
& erfgoedverhalen en kinderen & jongeren. 
Mastiek ontwikkelt en begeleidt rondlei-
dingen en workshops, coachen gidsen en 
leerkrachten en maken educatieve producten 
van museumspel tot erfgoedparcours.
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Mooss
ARAM 

Ik leef muziek. Mijn studies draaien rond mu-
ziek. Als ik niet in de les zit, werk ik als externe 
producer of deel ik mijn passie met de jeugd via 
Mooss. 

Hoe ken je Bamm? Al bijna twee jaar lang geef 
ik voor Mooss kunsteducatieve workshops 
rond muziek. 

Ik voel dat ik op een speciale leeftijd zit, een mijlpaal 
misschien zelfs. Ik maak keuzes die een impact hebben op 
de rest van mijn leven, bv. mijn studies aan het KASK of de 
projecten die ik opzet. Maar ik ga niet te hard klagen dat ik 
deze speciale jaren van mijn leven in rare tijden moet bele-
ven. Misschien zelfs meer; de afgelopen periode is iedereen 
even opnieuw tot zichzelf moeten komen en dat heeft me 
wel geholpen om essentiële beslissingen te kunnen maken. Die 
zorgen ervoor dat ik nu echt sta waar ik in het leven wil staan.

Ik besef dat dit niet voor iedereen het geval is. Mocht 
ik vier jaar jonger geweest zijn en ik zou mijn tienerjaren 
hebben moeten slijten in lockdowntijden, zou ik wel echt 
gebaald hebben. Veel dingen zoals je eindejaarsreis of je ga-
labal kan je niet zomaar overdoen. Hetzelfde geldt trouwens 
voor oudere mensen.

Hoewel ik als producer sowieso veel op mijn kamer zat 
om met muziek bezig te zijn, is het niet zo dat ik niks ge-
merkt heb van corona. Zeker op vlak van mijn engagement 
bij Mooss merkte ik vrijwel meteen een grote impact. Mooss 
was voor mij altijd een manier om mijn passie voor muziek 
op een andere manier te uiten én vooral die met kinderen en 
jongeren te kunnen delen. Dat die workshops plots wegvielen, 
voelde ik wel, het was zelfs pijnlijk. Ik was heel blij toen ik 

na enkele maanden het nieuws kreeg dat ik terug voor een 
groep mocht staan. Het voelde bijna nostalgisch. 

Ik heb het ook wel moeilijk gehad met de permanen-
te onzekerheid die met de coronamaatregelen gepaard ging. 
Veel samenwerkingen en projecten die ik als externe pro-
ducer had opgezet, liepen vertraging op. Jezelf en je project 
heruitvinden om te passen in de huidige omstandigheden 
zijn dan key.

Het afgelopen jaar heb ik geleerd om sneller dingen af 
te kloppen of af te werken. Als artiest is dat soms moeilijk; 
je product lijkt nooit af. En die wil om te blijven verbeteren, 
is er steeds. Nu weet ik: ‘Ok het is af, en het is tenminste 
van een degelijk niveau. Hop naar buiten daarmee.’ Sowie-
so is dat een houding die je in de eerste jaren van mijn veld 
moet leren, maar ik denk dat corona daar een versnelling in 
betekende. De combinatie van het uitstellen van een eind-
product met de vertragingen door corona was niet te doen.

Iets dat ik door de lockdown ontdekt heb over mezelf ? 
Misschien wel dat mijn lichaam ouder aan het worden is. 
Alhoewel, dat zou ik ook zonder de intrede van corona ont-
dekt hebben. Op zich kom ik niet meteen op iets. Ik volg een 
soort van pad, weet wat ik wil doen en waar ik wil staan. En 
de afgelopen periode heb ik knopen moeten doorhakken. 
Maar eerlijk, ik ben eigenlijk heel tevreden met waar ik al 
geraakt ben. Corona of niet.

Bij Mooss moet je zijn voor kunsteduca-
tieve workshops en vormingen. Samen met 
kinderen en jongeren gaan we actief aan de 
slag met muziek, theater, dans, audiovisuele 
en beeldende kunst.
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In elk OPEK magazine geeft 
één van de OPEK organisa-

ties een kunstenaar carte 
blanche. Als eerste koos 

Amusee Vous voor Stijn Or-
lans (22 jaar).
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Pastel Dream
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et een focus op kleuren die je in de realiteit niet vaak zou zien.
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“Van tijdelijk bezetten  
naar duurzaam bewonen”

S T E FA A N  VA N D E L AC L U Z E



23

Een OPEK voor 
de toekomst 
OPEK krijgt een bijzondere up-
date. Na een eerste no nonsense 
transformatie van depot tot cul-
tuurgebouw tien jaar geleden 
vervelt het nu tot een state of the 
art huis voor de kunsten én voor 
elkaar! Zo ziet OPEK na het suc-
cesverhaal van de eerste jaren 
een mooie en ambitieuze toe-
komst tegemoet. 
Zonder af te stappen van de ini-
tiële principes: de organisaties in 
OPEK doen dit samen, voor élkaar 
en vooral, voor het publiek!



De plannen voor de verbouwing 
kwamen tot stand in een parti-
cipatief proces tussen de orga-
nisaties die in OPEK huizen, de 
gebruikers van het gebouw, een 
ontwerpbureau en het architec-
tenteam. We gingen in gesprek 
met het bouwteam. Lees mee 
en ontdek wat er in de toekomst 
staat te gebeuren in OPEK.
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Praktische info
De verbouwingen zijn voorzien tussen mei en 
september. Tijdens die periode zijn er geen 
artistieke activiteiten in het gebouw.  
Het café blijft wel open tijdens de werken. 
Volg de vooruitgang van de werken via onze 
sociale media en onze website. 
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STIJN DEVILLÉ (HET NIEUWSTEDELIJK) Toen we 10 jaar geleden verhuisden van de 
Molens van Orshoven naar OPEK, ging het heel snel. We hadden toen het 
idee dat we hier 6 tot maximaal 10 jaar zouden kunnen blijven. Ons bud-
get was ook zeer klein dus hebben we ons gefocust op kortetermijningrepen. 
Maar dat is heel snel gekanteld, al na een half jaar bleek dat we hier 36 jaar 
zouden blijven. Na 10 jaar het gebouw gebruikt te hebben, hadden we terug 
zicht op wat de noden zijn die er nu heersen en wat het budget is dat we daar 
tegenover kunnen stellen. Zowel voor het publiek als voor de werknemers 
willen we de dingen beter aanpakken met de ervaring die we nu hebben. De 
publieksstroom is ook groter dan we hadden verwacht, vandaar dat we de 
nood voelden om de dingen te herbekijken. 
WOUTER NILIS (‘TJONCK-NILIS ARCHITECTEN) In het begin zijn beslissingen genomen 
die ervan uitgingen dat we het gebouw moesten nemen zoals het was, omdat 
er geen budgettaire mogelijkheden waren om grote zaken te veranderen. Uit 
het gebruik blijkt nu dat sommige dingen beter kunnen ingedeeld worden.
DIRK DE LATHAUWER (fABULEUS) Als je in een nieuw huis gaat wonen, wacht je 
idealiter beter een jaar voor je dingen begint te veranderen. Die luxe hadden 
wij toen niet. Een aantal keuzes zijn toen onder tijdsdruk gemaakt. We kennen 
het huis nu vanbinnen en vanbuiten en weten wat de mogelijkheden zijn.
STEFAAN VANDELACLUZE (BAMM!) Het bereik van OPEK is eigenlijk meer dan 
verdubbeld in 10 jaar. Het gebouw barst echt uit haar voegen en heeft 
dus ook een veel duurzamere afwerking en veel polyvalenter gebruik no-
dig dan 10 jaar geleden. Er was toen bijvoorbeeld nog geen sprake van 
Bazart en nu is dat een grote jeugdbeweging geworden die elke zaterdag 
in OPEK zit. De wijk wordt groter en er kwamen veel tieners wonen, 
dus bouwden we een nieuw lokaal op het dak en gaan we nu onze garage 
verbouwen tot beschikbare ruimte. De demografie van de buurt is ook gi-
gantisch veranderd tegenover vroeger. De Vaartkom is op een hele korte 
termijn een ijkpunt geworden in de stad Leuven. Het gebouw heeft daar-
door ook een grotere graad van afwerking en een grotere visibiliteit no-
dig. Het ruwe gegeven van de Vaartkom, waar OPEK als gebouw perfect 
inpaste, ondergaat ook veranderingen, OPEK kan dus niet achterblijven.
DIRK DE LATHAUWER  Deze verbouwing is ook niet het eindpunt van een traject, 
maar een volgende stap. We hebben door in OPEK te komen wonen elk als 
organisatie op heel veel vlakken een boost gekregen. Maar ook OPEK als 
totaalverhaal is sterk gegroeid. Door de nieuwe infrastructuur die er gaat ko-
men gaan er ook meer mogelijkheden zijn waarmee we hopen op een soort 
trampoline-effect. Dus binnen 10 jaar gaan we hopelijk weer een kwaliteits-
sprong gemaakt hebben, in relatie tot de buurt en tot de stad. Want binnen 10 
jaar staat er ook een nieuw gebouw: de podiumkunstensite (op de plek van het 
voormalige Sint-Pietersziekenhuis, red.) zal tegen dan open zijn. Dat gaat ook 
een impact hebben. We gaan een hele evolutie zien.

STEFAAN Wat ons project uniek maakt is de vrijgevigheid. Naar elkaar toe 
als organisaties én naar onze bezoekers toe. Cafébezoekers, deelnemers van 
workshops, de kunstenaars van de FactorY, theaterbezoekers, jongeren van Ba-
zart, noem maar op … Dat we die hybriditeit omarmen en dat we iedereen 
welkom heten. Ook in het proces naar de verbouwingen toe hebben we dat 
gemerkt.

“Van no nonsense  
naar state of the art,  

dat is de ambitie”
ST I J N  D E V I L L É

Van waar kwam de  
nood aan verandering?

Wat maakt dit project uniek?



VOORZIJDE
Hoe het terras van het café eruit gaat zien kunnen we nog 
niet vertellen. We hebben hier mooie plannen mee, maar 
die kunnen pas ontworpen worden nadat het volledige ont-
werp voor de heraanleg van de Vaartkom is uitgetekend. 
Dat zal in de loop van de zomer duidelijk worden. Er zijn 
wel enkele belangrijke grote veranderingen aan de voorzij-
de van het gebouw. De twee grote poorten aan de rechter-
zijde die nu zowel dienstdoen als loskade, fietsenstalling 
en publiekstoegang worden afgesloten met een glaspartij. 
Deze toegang zal in de toekomst alleen nog gebruikt wor-
den voor laden en lossen. De achterliggende ruimte wordt 
het nieuwe technische atelier waar o.a. theaterdecors ge-
bouwd worden. Het publiek krijgt een nieuwe ingang in 
het centrale gedeelte. Daar komt een aparte ingang voor 
het café en een ingang voor de culturele activiteiten. Voor 
het eerst krijgt OPEK ook een echt onthaal!

1STE VERDIEPING
De artiestenfoyer en het sanitair in de backstage van de 
grote zaal krijgen een belangrijke update, maar ook voor 
het publiek wordt het comfort verhoogd met extra zit-/
wachtruimte en een vestiaire. Op deze verdieping komt 
bovendien een uitschuifbaar barmeubel dat gebruikt zal 
worden bij recepties en premières.

ONTHAAL
Het onthaal wordt een combinatie van een infodesk en een 
bookshop. We kunnen je zo meer dan ooit écht welkom he-
ten in OPEK. Vanuit het onthaal zal je kunnen doorlopen 
naar het café. Zo ga je naar onze twee kleine theaterzalen 
op het gelijkvloers: de zwarte zaal en de kleine zaal. Aan 
de achterzijde van het gebouw komt een volledig nieuwe 
sanitaire blok. Hierdoor ontstaat een nieuwe gang die ook 
gebruikt kan worden als exporuimte. Nog achterin wordt 
de bestaande brandtrap vervangen door een nieuwe vol-
waardige publiekstrap.

2DE VERDIEPING
De hal op de tweede verdieping wordt ingericht als een vol-
waardige tentoonstellingsinfrastructuur. Mobiele wanden 
zorgen ervoor dat deze ruimte aan alle situaties aangepast 
kan worden.

Wat verandert er concreet de komende jaren?26



GARAGE
Een erg opvallende transformatie krijgt de ‘garage’ achterin 
het gebouw. Die doet nu dienst als garage en opslag, maar 
wordt een ruimte voor de jongerenwerkingen in OPEK. 
Deze ruimte krijgt een eigen publiekstoegang, zo krijgt 
OPEK eindelijk ook een echt gezicht naar de achterliggen-
de buurt!

HIDDEN SPACES
Curating the young gaat via hun project ‘Hidden Spaces’ 
kunst integreren in OPEK. Zij gaan kunstenaars koppelen 
aan plaatsen in het gebouw die ongebruikt zijn voor andere 
dingen om daar hun kunst te maken. Dit zijn permanente 
ingrepen in het gebouw. Bijvoorbeeld op de plafonds van 
de toiletten, de deuren van de liften, een of andere achter-
hoek, de ventilatiebuizen die zichtbaar zullen zijn. In sa-
menwerking met de architecten worden er plekken in het 
gebouw toegewezen voor dit project.

ISOLATIE, VENTILATIE & REGENWATERRECUPERATIE
De meeste ruimtes in het gebouw krijgen een centrale 
ventilatie. De meer perifere ruimtes worden lokaal geven-
tileerd. Er wordt ook extra isolatie voorzien waar nodig 
én OPEK krijgt een systeem voor regenwaterrecuperatie. 
Ook het enkel glas wordt overal in het gebouw vervan-
gen maar de oorspronkelijke ijzeren bandramen blijven 
behouden. Die zijn beschermd. Op het vlak van geluids- 
isolatie gebeuren veel, vaak onzichtbare, ingrepen. Door 
het intensief gebruik van alle ruimtes in het gebouw is het 
extra belangrijk om de geluidsoverdracht van de ene naar 
de andere ruimte te minimaliseren. 
Ook voor de werking van de OPEK-organisaties zal er 
heel wat veranderen. De technische atelierruimtes en op-
slagplaatsen krijgen een andere plaats en de refter wordt 
uitgebreid. De routes in het gebouw worden ook ‘slim’ ge-
compartimenteerd, met een traject voor personeel, logisi-
tiek en bezoekers. Maar met voldoende ruimte om elkaar 
nog te ontmoeten, dat spreekt!

SIGNALISATIE
Met de nieuwe ingrepen, extra signalisatie en duidelijke 
aanspreekpunten zoals een onthaal, moeten mensen beter 
hun weg kunnen vinden doorheen het vernieuwde gebouw.
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M A S 
K E R S

De tentoonstelling MASKERS! van De FactorY is een ex-
periment en maskeert/ontmaskert een bepaald verlangen. 
MASKERS! is een zoektocht naar het masker: zoals dat 
voorkomt in de kunst en in verschillende culturen, naar de 
sociale en (medisch-)rituele gebruiken ervan, maar ook hoe 
we overal gezichten in herkennen en dus maskers zien, én hoe we 
figuurlijk in allerlei situaties en voor diverse gelegenheden tel-
kens andere maskers opzetten. Een tentoonstelling over mas-
kerade en ontmaskering dus, maar in een sfeer van lichtheid, 
humor en kijkplezier. 
 
Het is een groeiende tentoonstelling. De gang en tentoonstel-
lingsruimte in OPEK wordt stukje bij beetje gevuld met onze 
werken. Tijdens de ‘looptijd’ worden elementen en artefacten 
aangevuld, verplaatst en aangepast. Deze dynamische context 
en de kracht en diversiteit van de intuïtieve beeldcreatie laten 
toe om verhalen aan het licht te brengen die individueel kun-
nen worden ‘beleefd’ of met twee of meer kunnen worden 

besproken. Verhalen die als een nieuwe kijk of inspiratie worden 
meegenomen, terug naar het atelier, en naar het leven. Het 
tentoonstellen is in die zin méér dan het uitwerken van een 
onderwerp maar ook een voortdurend zoeken naar de ma-
nier waarop iets kan getoond worden. Het tonen van iets is 
een wezenlijk onderdeel van het maken of gemaakt zijn. De 
droom van een atelier is te beschikken over een permanen-
te tentoonstelling die in voortdurende afwisseling, bijsturing 
en curering (cura = zorg), weg van geprogrammeerde data, 
niet-essentialistisch, feedback geeft aan het atelier zelf, het 
atelier ‘leeft’, en vanuit dit gegeven 

Het publiek wordt uitgenodigd om te participeren. Een par-
ticipatie die vele kanten uit kan: deelnemen in de verhalen die 
ontstaan, maar ook - waarom niet - zelf een bijdrage leveren 
aan de tentoonstelling. Het atelier wordt dan de wereld en de 
wereld het atelier.

Maskers
TOT EN MET 

28 
JUNI
 IN OPEK

De sociaal-artistieke organisatie De FactorY ging in het atelier in 
OPEK aan de slag met het actuele concept ‘maskers’. De deelnemers 
gingen op onderzoek uit, werkten met verschillende materialen en 
lieten hun creativiteit de vrije loop. Het resultaat? Een “antropologi-
sche” tentoonstelling, ‘Het masker versus het gezicht’. Francis Denys, 
artistiek leider van De FactorY, geeft een woordje uitleg. 
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OPEK huist in de bruisende buurt rond 
de Vaartkom, waar zich veel creatieve en  
sociale organisaties bevinden. Leuke sa-
menwerkingen zijn daardoor nooit veraf. 
Deze keer zetten we graag onze buren 
van De RuimteVaart in de kijker. Saskia 
Oosterlynck, die voor WISPER werkt, ging 
daar een workshop geven rond maskers ma-
ken. Een samenwerking tussen De FactorY, 
WISPER én De Ruimtevaart! 

De RuimteVaart is een ruimte aan de Vaart waar mensen 
samenwerken aan een wereld zonder uitsluiting. Een war-
me plek waar iedereen welkom is, maar in het bijzonder 
voor mensen in een kwetsbare positie.
Binnen de RuimteVaart zijn er verschillende werkingen. 
Vooreerst is er het sociaal restaurant waar iedereen welkom 
is voor een tas koffie, een babbel en een lekkere maal-
tijd. Mensen kunnen hier in coronatijden nog steeds een 
take-away maaltijd bestellen, met veel liefde bereid door 
de keukenploeg. 
Daarnaast is er een gezinswerking, een team duurzaam 
wonen, een naaiatelier, de buurtmoestuin… En is er extra 
aandacht voor anderstaligen die de kans krijgen om hun 
Nederlands te oefenen door op verschillende manieren mee 
te werken binnen de RuimteVaart. De RuimteVaart wil niet 
enkel een fijne ontmoetingsplaats zijn waar er ruimte is 
om te dromen en te creëren, maar werkt ook graag samen 
met andere organisaties en wil zo meewerken aan een 
warme en zorgzame buurt.

Buren in de kijker 

OPEK
vaartkom

Park van de Abdij 
van Keizersberg

De RuimteVaart Valkerijgang 26, 3000 leuven
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Wil je meer te weten komen over  
de RuimteVaart of wil je graag mee-
werken aan hun verhaal? 

deruimtevaart.be 

- volg hun verhaal via facebook  
- of loop even langs

We interviewden Luc, hij nam deel aan de WISPER- 
workshop rond maskers en komt al een aantal jaren in De 
RuimteVaart. Ook OPEK kent hij vanbinnen en vanbuiten, 
een echte ervaringsdeskundige dus!

Ga je al lang naar de RuimteVaart? Hoe vind je het daar? 
L Ik heb de organisatie 2 jaar geleden leren kennen, per toeval. 

Ik ging al naar de FactorY en sommige deelnemers gingen ‘s middags 
samen eten in het sociaal restaurant van de RuimteVaart. Ik vond het 
daar heel gezellig, er hing een fijne sfeer. Dus ben ik er blijven gaan. 
Het is echt een huis van vertrouwen en ik voel me daar goed. Daar-
door ben ik er nu ook vrijwilliger op maandag- en dinsdagnamiddag. 
We doen dan de afwas van de kok en maken heel de keuken schoon. 
Tijdens corona blijven we dit doen (volgens de maatregelen) omdat 
de RuimteVaart nu ook afhaalmaaltijden voorziet. Het is wel stevig 
werk en ik voel dat nadien wel maar het helpt me vooruit. De men-
sen zijn lief, je hebt een babbel en kan iets zinvols doen. Dat helpt 
in deze tijden. 

Ken je OPEK en kom je daar soms? Wat doe je daar? 
L Ik ken OPEK van in 2012 omdat ik toen begonnen ben in de 

FactorY. Ik teken en schilder daar. Het was een ontdekking om dat 
op een vrije manier te kunnen doen. Ook in het café Entrepot kwam 
ik vaak, dat is eigenlijk mijn stamcafé geworden. Dat mis ik nu wel 
met corona. Bij WISPER heb ik ook al heel veel cursussen gevolgd, 
meestal muziek. Ik speel gitaar en ben zanger. Ik ging al zes keer mee 
naar Saint-Croix op zomercursus en deed ook al eens een cursus 
Afrikaanse dans. Dus ik ken OPEK heel goed en kom er al lang, het 
is een fijne plek. 

Wat vond je er het fijnste aan maskers maken? 
L Maskers zijn een beladen term geworden nu en het was heel be-

vrijdend om er op een andere manier mee bezig te zijn. Ik heb er echt 
van genoten. We hebben twee keer maskers getekend en geschilderd 
en we hebben er gemaakt in papier maché, die we nadien ook be-
schilderden. Het was een plezant proces dat meteen een heel leuk 
resultaat gaf. 

Hoe was het om de workshop te volgen?
L Saskia doet dat heel goed, ze heeft aandacht voor iedereen en 

legde alles stap voor stap uit in detail. Het was een heel toffe work-
shop, een moment van rust en van ontspanning, wat nu toch moei-
lijk te vinden is. Ik heb er ook nieuwe mensen leren kennen. Zien dat 
ze heel knappe dingen maakten was een aangename verrassing. Wat 
begon als een beetje tussendoor babbelen in de workshop, is nu uit-
gegroeid tot elkaar echt leren kennen en nu praten we als we samen 
in het restaurant zijn. We zijn heel blij dat we die workshop hebben 
mogen doen. 

Waar haalde je inspiratie vandaan  
tijdens het maken van de maskers? 
L Dat deed ik eigenlijk op dezelfde manier als dat ik dat doe bij de 

FactorY, ik heb veel fantasie. Bij de FactorY schilderde ik ook al ver-
vormde gezichten. Dus ik heb hier veel ervaring mee. Ik heb ook een 
enorme fascinatie voor het menselijk gezicht. Het was voor mij echt 
een lichtpuntje in deze tijd dat ik hierrond kon werken.

 
Wat vind je ervan dat we nu  
allemaal maskers moeten dragen? 
L Ik haat het gewoon. In de keuken moeten we ook drie uur lang 

een mondmasker dragen, dat is vervelend. Ik volg de maatregelen na-
tuurlijk maar fijn vind ik het niet. Als we geen mondmaskers meer 
moeten dragen organiseer ik een mondmaskerverbranding!
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Kunst beleef je des te intenser in groep, dat 
is een van de ideeën achter de artistieke 
cursussen van WISPER. Maar wat gebeurt 
er als je (amateur)muzikanten van allerlei 
pluimage samengooit voor een gezamen-
lijke sprong in het onbekende? Op welke 
momenten ontstaat er muzikale magie? En 
wordt er soms ook gevloekt? We vroegen 
het aan Lieve, die regelmatig het muzikale 
avontuur aangaat in OPEK.

Wat is voor jou de grootste uitdaging tijdens een zangcursus? 
LIEVE De confrontatie met mijn eigen stemgeluid, mezelf 

te durven laten horen zoals ik ben en klink. Ik heb daar al 
een hele weg in afgelegd, maar het blijft toch telkens weer 
lef vergen om me zo kwetsbaar op te stellen. Ik moest daar-
in ook heel wat onzekerheid overwinnen, mijn zelfkritische 
stem het zwijgen opleggen. Van een ander denken we al snel 
“wauw, die zingt echt geweldig”, maar voor jezelf ben je veel 
strenger. Nochtans kunnen er pas nieuwe dingen ontstaan 
wanneer je dat oordeel over jezelf loslaat. 

Je zelfkritiek loslaten, hoe doe je dat dan? 
L De ondersteuning die je krijgt wanneer je in groep zingt, 

was zeker een duwtje in de rug. Door de steun van de andere 
zangers is een solo minder beangstigend. En niet alleen dat: 
je voelt je niet beoordeeld door de rest, maar voortgestuwd. 
Jouw solo maakt deel uit van een krachtig geheel van samen-
spel en samenzang en wordt daardoor vanzelf naar een hoger 
niveau getild. Dat besef heeft mij echt geholpen, al voel ik 
me nog steeds meer op mijn gemak als de groep niet alleen 
bestaat uit heel ervaren muzikanten. 

Welk zangmoment vond jij zelf het meest memorabel? 
L Die keer dat we tijdens een van de sessies besloten om 

te gaan zingen op de bovenste verdieping van de parking, 
met zicht over de Vaartkom. Er was daar best wel wat ver-
keerslawaai en op zo’n momenten heb ik altijd de neiging 
om mijn ogen te sluiten om prikkels en afleiding uit mijn 
hoofd te bannen. Zo kwam ik op het idee om aan de groep 
voor te stellen om met onze rug naar elkaar toe in een kring 

te zingen. Zo konden we elkaar enkel horen maar niet zien 
en het effect was ongelooflijk. Die opstelling bracht een durf en 
vrijheid teweeg waardoor we maar bleven we variëren, experi-
menteren, solo’s brengen ... Ik heb een opname van dat moment 
waar ik nog vaak naar luister. Achteraf beseften we allemaal: we 
hebben hier samen echt iets speciaals meegemaakt. 

Wat heb je geleerd over muziek maken? 
L Dat de opstelling van de groep een belangrijke factor is. 

Tijdens het zingen kruip ik soms een beetje in mijn eigen 
wereldje en dat lukt beter wanneer ik mijn ogen sluit. Dat 
werkt bevrijdend en zorgt ervoor dat ik meer durf. Ook de 
locatie maakt voor mij echt een verschil: hoe leger een ruim-
te, hoe minder afleiding en hoe meer mogelijkheden om die 
leegte vervolgens te vullen met klanken en stemmen. 

Wat heeft je het meest verrast? 
L De begeleiding van de muziekdocenten. Ik ben grote 

fan van de aanpak van Bart waarbij veel openheid wordt ge-
creëerd om dingen zelf uit te zoeken en te ontdekken, zon-
der dat er vooraf iets moet of vastgelegd wordt. Je wordt 
een beetje in het diepe gegooid en daar word ik soms best 
onzeker van. Maar tegelijk werkt die openheid ook posi-
tief grensverleggend, zeker omdat ze altijd gepaard gaat met 
geruststellende feedback. In de cursusgroep van Muzikant 
zoekt Muzikant (waarvan de samenstelling elke week wis-
selt), stelde Bart me soms aan de rest voor als iemand met 
een mooie stem. Dat deed wonderen voor wat ik nadien 
durfde tijdens het zingen! 

Er zijn ook docenten die net heel vurig lesgeven, zoals In-
dra en Magalie. Ook dat werkt meeslepend en stimulerend, 
omdat er in alle cursussen die ondertoon zit die ruimte cre-
eert voor ieders muzikale beleving. Het is ok om ergens 
moeite mee te hebben en de nadruk ligt ook nooit op tech-
nische perfectie, maar wel op de waardevolle bijdrage – hoe 
eenvoudig ook - die elke muzikant aan het geheel toevoegt. 
En dat is eigenlijk een fantastische boodschap die trouwens 
ook los van de muziek en de cursus context blijft nazinderen. 
Je ziet mensen daardoor achteraf stralend naar buiten gaan 
en dat is echt mooi om te zien. 
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Het jong theatertalent van LUCA Drama is niet weg 
te denken uit OPEK. De dramastudenten tonen er 
jaarlijks hun werkstukken aan een publiek. Span-
nend! Maar hoe gaat dit in zijn werk tijdens die 
coronacrisis? Dagmar Dierick en Jonathan Michiels 
vertelden ons over hun bachelorproef-voorstelling 
in december 2020. Een tijdsdocument!

DAGMAR DIERICK Oorspronkelijk wilden we Ko-
medie der verleiding van Arthur Schnitzler spe-
len, maar door de coronamaatregelen konden 
we niet met 12 acteurs op een scène staan. Daar-
om kozen we voor Kleine bezetting. De tekst uit 
1995 is geschreven door Jolente De Keersmaeker 
en Willy Thomas. In 2000 werd het hernomen 
als afstudeerproject van Natali Broods en Bruno 
Vanden Broecke. Het stuk was toen ook te zien 
op Theater aan Zee. Het verhaal gaat over een 
koppel. Zonder dat het heel concreet of banaal 
wordt, krijg je het verloop van een relatie te zien 
van twee mensen die van meet af aan heel ver-
schillend lijken, elkaars tegenpolen zijn, zowel in 
ideologie, maar vooral in manier van leven.

JONATHAN MICHIELS Ze botsen dan ook vaak met 
elkaar. Naarmate het stuk vordert, blijkt het ech-
ter veel minder zwart-wit te zijn. De verschillen 
zitten vooral in hoe ze met zichzelf en met de we-
reld omgaan. Hoe ze zich daarin plaatsen en zich 
tegenover elkaar verhouden. Daardoor wordt het 
stuk heel menselijk.

DD Het werkproces is gewoon heel fijn en we 
voelen dat we de juiste tekst hebben gekozen.

JM Op dit moment zitten we even in een tus-
senfase. De basis is er maar het is nog niet hele-
maal klaar.

DD We hebben rond de tafel heel veel gespro-
ken over wat we aan het doen waren.

Het fijne is wel dat onze coach, Steven Beers-
mans, achteraf zag dat alles er in zat: we blijven 
keihard trouw aan onszelf en aan onze verschil-
lende speelstijlen en dat komt goed samen met 
met de concrete situaties van het stuk.

JM Doordat we ons als twee jonge spelers pro-
beren te verhouden tot de tekst, krijg je automatisch het gevoel dat het ook 
gaat over samen iets maken en over samen spelen. En dat vind ik er ook wel 
leuk aan.

DD We hebben twee weken goed in de lokalen in OPEK, de Studio en de 
Box, kunnen werken. Wel misten we de normale drukte in OPEK en in het 
café. Normaal ken je altijd wel iemand in de gangen en kan je ook vlug vragen 
of iemand een uurtje kan vrijmaken om even te komen kijken.

JM We maken ook wel gebruik van wat een elke ruimte biedt. Dat we vaak 
moeten switchen maakt ons veel mobieler.

DD We hebben gekeken naar wat we echt nodig hebben om te vertellen 
wat we willen vertellen.

JM Het is dan ook fijn om te merken dat het blijft werken. Maar we kij-
ken er ook wel naar uit om nog een dikke week in de Zwarte zaal te kunnen 
repeteren. Die zaal is groter, dus zo krijgen we even de tijd om in de ruimte 
thuis te komen.

DD Het is niet zo evident om nu een bachelorproef te spelen. Iets waar je 
zo graag aan gewerkt hebt en waar je ook de waarde van ziet, vraagt om een 
publiek. Nu kunnen we enkel voor een jury spelen, dus hopen we dat we het 
in de toekomst kunnen hernemen. Hopelijk volgen er Roaring Twenties na 
corona. (lacht)
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neem de kleine dingen des levens weg en we beseffen dat er 
een grote drijfkracht ontbreekt in ons leven. Een drijfkracht, 
die ons voordien afleidde van de realiteit, om er weliswaar mee 
te kunnen omgaan, siddert weg in het ongerijmde. We worden 
geconfronteerd met onszelf, een persoon die we al lange tijd 
niet meer onbevlekt hadden gezien. 

Met andere woorden, oefenen we vaak jobs uit, gaan we uitdagingen aan die ons boekje te buiten gaan. Door 
de ‘rush’ kunnen we niet stilstaan bij bepaalde zaken. De positieve keerzijde hiervan is dat we dat onevenwicht  
uitbalanceren met activiteiten of handelingen om de stress en de zorgen dragelijk te maken. Maar zijn we wel  
gewapend voor die extra last? Je ontvlucht de perikelen die je school, je werk of je stage, je familie of je 
huwelijk, jou bezorgen. Mogelijks door op een vrijdagavond te gaan feesten of eentje te gaan drinken op café. 
Daarentegen, laat de huidige situatie ons slechts toe te vluchten tot middernacht, maar niet meer op café of 
in de club.

Neem de tussentijdse doelen
en een mens beseft dat die al geen 
levensdoel meer had. 

weg
lang

Eenvoudiger uitgedrukt,

We leerden iemand nieuw kennen  
in een
van sociale restricties... 

Die drijfkracht, kenmerkend aan het leven  voor Corona,  
hoewel bedrukkend op MENTAAL & FYSIEK vlak, 
zorgde het wel  

Om
zijn we al thuis, en toch slaat de klok voor velen al

Want wie had gedacht dat in tijden van  BOMBARDEMENTEN, 

De jongste leden van onze  
samenleving wisten tot   voor kort  
niet wat nostalgie was. 

Twaalfjarige schoolkinderen,   reeds 
afgestudeerde scholieren of   bijna  
master-gediplomeerden, ze vormen onze jeugd.

horen ze de echo van echo de goeie ouwe 
echo tijd, alsof 

echo
 het niet 

echo
 maar negen maanden geleden 

Toch

[ [ [ [ [ [ [q u a r a n t a i n e ] ] ] ] ] ] ]

Het voelt alsof we allemaal  
met pensioen moesten voor een jaar. 
Een pensioen waarin je alle tijd van de wereld hebt en niet weet wat te doen noch waar te beginnen. 
Misschien opent dit het gesprek rond het taboe om simpelweg te zijn en te voelen. Het brengt immers een 
immense kwetsbaarheid aan het licht waarvoor velen niet gewapend waren. 

de grootste uitdaging van de eeuw zou zijn: 

Het klinkt futiel, — maar is het dat ook? 

het willen en kunnen  
vrienden zijn met  
(slechts) jezelf. 

geforceerd

was.

voor p—r—o—d—u—c—t—i—v—i—t—e—i—t.

Biden VS Trump en  
klimaatopwarming, 

I N D E Z E CO LUM N L A AT O P E K H E T WO O R D A A N

 Sarah Bekambo  
 artiest bij TRILL
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Kalender

MEI

01/05

02/05

03/05

04/05

05/05

06/05

07/05

08/05

09/05

10/05

11 /05

12/05

13/05

14/05

15/05

16/05

17/05

18/05

19/05

20/05

21 /05

22/05

23/05

24/05

25/05

26/05

27/05

28/05

29/05

30/05

31 /05

JUNI

01/06

02/06

03/06

04/06

05/06

06/06

07/06

08/06

09/06

10/06

11 /06

12/06

13/06

14/06

15/06

16/06

17/06

18/06

19/06

20/06

21 /06

22/06

23/06

24/06

25/06

26/06

27/06

28/06

29/06

30/06

Helaas is deze kalender leeg 
(dank u corona) maar in een 

volgende editie verwennen we 
jullie met tal van activiteiten.

Hou ondertussen onze websites in de gaten voor de meest actuele info!
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JULI

01/07

02/07

03/07

04/07

05/07

06/07

07/07

08/07

09/07

10/07

11 /07

12/07

13/07

14/07

15/07

16/07

17/07

18/07

19/07

20/07

21 /07

22/07

23/07

24/07

25/07

26/07

27/07

28/07

29/07

30/07

AUGUSTUS

01/08

02/08

03/08

04/08

05/08

06/08  

07/08

08/08

09/08

10/08

11 /08

12/08

13/08

14/08

15/08

16/08

17/08

18/08

19/08

20/08

21 /08

22/08

23/08

24/08

25/08

26/08

27/08

28/08

29/08

30/08

31 /08

Helaas is deze kalender leeg 
(dank u corona) maar in een 

volgende editie verwennen we 
jullie met tal van activiteiten.

Hou ondertussen onze websites in de gaten voor de meest actuele info!
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Meerminder - Cie Tartaren
verfilmde verhalen

Hoe haal je meer kwaliteit uit het leven door
het met minder te doen?
In de filmpjes van meerminder hoor je het antwoord van de Tartaren
op deze vraag.

Ontdek de verhalen op www.meerminder.eu Fo
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KRACHTELIER  
    Atelier- en projectwerking voor jongeren vanaf 18j

Ontdekken en versterken van jouw krachten
In groep of individueel
Jij hebt het roer in handen
Wij helpen jou mee te sturen in de richting  
die jij op wil gaan. 

CONTACT 
Jasper Arktos 
jvandevorst@arktos.be 
016 23 80 07 - 0483 29 84 21 
Glasblazerijstraat 57 - LEUVEN

www.arktos.be

Krachtelier is een jongerenproject van Arktos VLB en BXL 

Buurtwerk ’t Lampeke 
werkt samen met een diverse groep mensen 

aan een warme en solidaire samenleving
zonder armoede en sociale uitsluiting

om samen te genieten van vrije tijd en cultuur 
met kinderen, jongeren, gezinnen, alleenstaanden.

In duo, per gezin of in kleine groepjes 
(boekplezier, theaterbezoek, crea-ateliers, 

sport, daguitstap ...)

W WW.LAMPEKE.BE
tel: 016 23 80 19

VRIJWILLIGERSWERK@LAMPEKE.BE

VRIJWILLIGERS
WIJ ZOEKEN

Wat is er nieuw  
binnen de  
RuimteVaart?
 

Koffie en Formulier
Heb jij vragen over papieren die je niet begrijpt? Zit je vast 
met rekeningen? Ben je op zoek naar een psycholoog?... 
Kom met al je vragen naar ons initiatief 'koffie en formulier'! 
Elke maandag van 14u tot 16u. We maken je graag wegwijs!

Podcast ‘De Lancering’
De eerste episode van onze maandelijkse RuimeVaart pod-
cast ‘De Lancering’ is eindelijk een feit! Luister naar wat er 
leeft bij bezoekers en medewerkers. Onze eerste podcast 
kan je terugvinden op de website: Over stilte. En geluid.  
En alles daartussen…
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OPEK maakt op deze pagina 
advertentieruimte beschikbaar 

voor organisaties die ons pad 
kruisen. 

Jouw advertentie hier?  
Mail naar info@opek.be

OPEK maakt op deze pagina 
advertentieruimte beschikbaar 

voor organisaties die ons pad 
kruisen. 

Jouw advertentie hier?  
Mail naar info@opek.be
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