1

theater - circus - muziek

Wintervuur
28 december 2017 - 6 januari 2018
Spoor Oost Borgerhout

Van 28 december tot en met 6 januari verwelkomt Wintervuur
een bont allegaartje van nationale en internationale artiesten op het voormalige spoorwegenterrein van Spoor Oost.
Deze ruwe diamant wordt opgeblonken tot het schitterende
Wintervuurplein. Hedendaags circus, theatervoorstellingen,
gratis concerten en bijzondere vuurinstallaties nestelen zich
tussen de oude treinwagons en de historische gele kranen.

28 december 2017 - 6 januari 2018
Spoor Oost Borgerhout
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WELKOM OP
WINTERVUUR

Tien dagen lang voeren circusartiesten, theatermakers en
muzikanten je mee op een emotionele rollercoaster. Verwacht je
aan bombastische acrobatieën, duizelingwekkende evenwichtsoefeningen, poëtische ontmoetingen, ritmische gitaren,
opwekkende zanglijnen en fonkelende vuren.
Tickets of geen tickets, op het Wintervuurplein valt altijd wel
iets te beleven: hier strijken de circustenten neer, worden de
vuren aangestoken, kan je eten en drinken in een bijzondere
setting en opent The Barn haar deuren voor iedereen die zin
heeft in een gratis concert.
Welkom!

circus 			

theater

muziek

28 DECEMBER

FEESTELIJKE OPENING
ZING! DANS! FEEST!

Aangekomen op het Wintervuurplein, brengt het concert van
Spiral Consort je in hogere sferen en zwengelt fanfare ’t Akkoord
samen met Majoretski het feest aan.

Je kan meewandelen vanaf:
Moorkensplein (met Reuzin) • Pleintje aan Griffier
Schobbenslaan (met Reus) • Laar (met Kinnebaba) •
Te Boelaerpark op de hoek Gitschotellei met Karel de
Preterlei (met Dolfijn)
18u
Concert Spiral Consort
Fanfare ’t Akkoord en Majoretski
18u - 19u - 20u
ANIMALIUM

Na de circusvoorstellingen, nemen El Juntacadáveres je in
The Barn mee op muzikale reis naar Zuid–Amerika.

20u
*Voorstelling Masse Critique

In nauwe samenwerking met District Borgerhout, lokken we
de 4 Reuskens – Dolfijn, Kinnebaba, Reus en Reuzin – uit hun
winterslaap om het festival een mooie aftrap te geven en
ontsteken we samen de vuren.

21u
*Voorstelling Le Vide
22u
Concert El Juntacadáveres
in The Barn
*betalend

5

4

Kom en vier met ons de start van Wintervuur.
De vier Borgerhoutse Reuskens zijn alvast enthousiast
en nemen je van op verschillende pleintjes stoetsgewijs
mee naar Spoor Oost.

Wandel vanaf 17 uur samen met één van de
Borgerhoutse Reuskens in een parade met licht en
vuur naar het Wintervuurplein op Spoor Oost.

PROGRAMMA
donderdag
28.12

vrijdag
29.12

zaterdag
30.12

zondag
31.12

maandag
01.01

Feestelijke opening
met de Reuskens
17:00
gratis

dinsdag
02.01

woensdag
03.01

Josefien Deloof
17:00

gratis

Masse Critique

18:00

20:00

€ 10

Le Vide
21:00

20:00

€ 10

Le Vide
€ 12

Le Vide

21:00

€ 12

El Juntacadáveres

blackwave.

22:00

22:00

gratis

20:00

21:00

€ 10 20:00

gratis

22:00

Animalium / 15:30 + 16:30 + 17:30 + 19:30 / gratis
ZIgzagkind

€

12

20:00

16:00

ZIgzagkind
€ 10

22:00

ZIgzagkind
€ 10

16:00

ZIgzagkind
€ 10

16:00

€ 10

WINTERinKAART / 17:00 + 21:00 / € 8
Sol Bémol
17:30

Sol Bémol
€ 10

Bruiloft

De Karavaan
gratis

16:00

gratis

Vuurgedicht
Maarten Inghels
€ 12 21:30
gratis

Nordmann

Zino Moons / vanaf 15:00 / gratis

Postino Postkantoor / vanaf 15:30 / gratis

Dries

Le Vide

Masse Critique

Mazzle / 15:00 / gratis

Pakman / 15:00 + 17:00 + 19:00 / € 6
€ 10

Winterbal met La
Panika en Radio
Martiko
19:00
gratis
Masse Critique

19:00

gratis

17:30

Sol Bémol
€ 10

Bruiloft
€8

19:00

17:30

Sol Bémol
€ 10

Bruiloft
€8

19:00

€8

gratis

19:00
Circus I Love You

Circus I Love You

20:00

20:00

20:00

20:00

20:00

€8

20:00

BRZZVLL
22:00

Troubleyn

Zegelstraat 5

Rataplan

Herrystraat 15

Gerenoveerde districtshuis

gratis

Circus I Love You

€8

gratis

€8

Effet Bekkrell
€ 12

post!

Het oude badhuis

€8

Circus I Love You

21:00

The Barn

19:00

Circus I Love You

Effet Bekkrell

Wintervuurplein

€ 10

Burning dragon

Radio Martiko
dj set
00:00
gratis

LOCATIES

17:30
Bruiloft

La Panika
23:00

zaterdag
06.01

Filmreeks A street concert / vanaf 15:00 / gratis

Masse Critique

Animalium
18:00 + 19:00 + 20:00
gratis

vrijdag
05.01

Wintervuur express / vanaf 14:00 / gratis
Milan Verbist / vanaf 15:00 / gratis

Filmreeks A street concert / vanaf 18:00 / gratis
Spiral Consort
Fanfare ’t Akkoord
en Majoretski
18:00
gratis

donderdag
04.01

21:00

€ 12

post!
€8

20:00

€8

Effet Bekkrell
21:00

€ 12

post!
€8

20:00

€8

Effet Bekkrell
21:00

€ 12

post!
€8

20:00

€8

Arabische nacht

Arabische nacht

Arabische nacht

Arabische nacht

21:00

21:00

21:00

21:00

€ 10

€ 10

€ 10

€ 10

Les Âmes Perdues

Les Âmes Perdues

Les Âmes Perdues

Les Âmes Perdues

21:00

21:00

21:00

21:00

€ 10

€ 10

Mauro Pawlowski
Black Flower
& Rudy Trouvé
22:00
gratis 22:00
gratis

€ 10

Glitterpaard
22:00

€ 10

Dans Dans
gratis

22:00

gratis

Afterparty in TRIX
23:00

gratis

CIRCUS (FR)

L O C AT I E
circustent Wintervuurplein Spoor Oost
DUUR

LE VIDE –
ESSAI DE CIRQUE
FRAGAN GEHLKER, ALEXIS AUFFRAY
& MAROUSSIA DIAZ VERBÈKE

Varieert tussen 60 en 90 minuten. Dit hangt af van
de plek, het publiek, het begin en het einde.
LEEFTIJD
Door de traagheid, stilte en nood aan concentratie
is het niet zo geschikt voor kleinere kinderen.
TA A L N I V E A U
zonder woorden
PRIJS

Ze zijn van weinig woorden, de acrobaat articuleert slecht.
Een orkest is er niet, enkel een overwerkte violist.
Kostuums of decorstukken zijn nergens te bespeuren.
Enkel twee mannen, wat koorden en een aantal cassettespelers.
Het enige wat moet gebeuren, is klimmen.

De bezwerende viool, een tot het uiterst doorgedreven experiment met touw en het gapende gat van 15 meter diep zullen
je naar adem doen happen.
28 | 29 | 30
21u

31 december
20u

© Vasil Tasevski

Le Vide is een voorstelling van een zeldzame intensiteit die
je doet stilstaan bij de absurditeit van het bestaan. Genageld
aan de stoel raak je volledig in de ban van het vallen en opstaan van een acrobaat die manisch blijft klimmen en afdalen.
Hij blijft gaan, stopt nooit. Bestrijdt hij zo de zinloosheid van
het leven? Is het uit passie? Gewoonte? Of omdat hij moet en
niet anders kan? Klare antwoorden moet je niet verwachten
in deze fysieke interpretatie van de mythe van Sisyphus.

9

8

12 euro

Sisyphus werd veroordeeld door de goden om tot in de eeuwigheid
een rotsblok een berg op te duwen. Bij het bereiken van de top rolde
het weer naar beneden en moest hij van voor af aan beginnen.
toegankelijk voor rolstoelgebruikers

CIRCUS (FR)

L O C AT I E
circustent Wintervuurplein Spoor Oost
DUUR
55 min
LEEFTIJD

MASSE CRITIQUE

voor iedereen vanaf 7 jaar
TA A L N I V E A U
zonder woorden

LONELY CIRCUS

PRIJS

© Ian–Grandjean–Photography

In Masse Critique ontdekken vier mannen uit verschillende
disciplines een universele taal in hun experiment met de steen.
Twee componisten, een acrobaat en een komiek gaan aan de
slag in wat ze zelf omschrijven als ‘electro–circus’. Beweging en
geluid zijn elkaars schaduw, het één kan niet zonder het ander.

10 euro

11

10

Belgische première

Een onverklaarbare aantrekkingskracht drijft de vier kunstenaars ertoe op zoek te gaan naar het kantelpunt van de zwaartekracht. Het aanvankelijk keurig gestapeld muurtje van kalksteen brokkelt af naarmate de vier heren hun fysieke grenzen
aftasten en verglijden in een ludiek stenenspel van stapelen en
afbreken, van moed en overmoed.
In een niet aflatende zoektocht naar evenwicht laat deze
cocktail van ritmiek, performance en fysiek theater zich lezen
als een spiegel voor het leven zelf.
28 | 29 | 30
20u

31 december
18u

toegankelijk voor rolstoelgebruikers

CIRCUS (FR)

L O C AT I E
circustent Wintervuurplein Spoor Oost
DUUR
60 min
LEEFTIJD

EFFET BEKKRELL

voor iedereen vanaf 6 jaar
TA A L N I V E A U
zonder woorden

GROUPE BEKKRELL

PRIJS
12 euro

Vier vrouwen betreden een lege scene. Ze vinden allerlei
spullen. Ze bouwen. Ze spelen. Ze zijn baldadig. Het touw,
de plank, de mat en de koorden communiceren met elkaar.
De vrouwen doen mee. Ze springen, vallen, botsen, exploderen,
wakkeren het vuur aan. En dan… dan maken ze alles weer kapot.

© Massao Mascaro

In Effet Bekkrell leidt het experiment en het spel tot een
explosieve voorstelling. Met een eigenzinnige geluid– en
beeldtaal voeren ze je mee op een bizarre trip van onvoorspelbare wendingen, hoogoplopende emoties en uitdagende
performances. Absurditeit vermengt zich moeiteloos met
poëzie.

13

12

Belgische première

Zet je schrap voor een krachtmeting tussen vier vurige atleten
in dit radioactief circustheater.

03 | 04 | 05 | 06 januari
21u

toegankelijk voor rolstoelgebruikers

CIRCUS (DK–SE–NO–FI–FR)

L O C AT I E
circustent Wintervuurplein Spoor Oost
DUUR
40 min
LEEFTIJD

CIRCUS I LOVE YOU
CIRCUS I LOVE YOU

TA A L N I V E A U
zonder woorden
PRIJS
8 euro

De acrobaten van Circus I Love You kan je best vergelijken met
een Zwitsers zakmes. In plaats van te focussen op één enkele
discipline, beheersen zij een waaier aan circusdisciplines én
muziekstijlen. Dit dreamteam uit 5 landen brengt acrobatie
op live muziek. Het publiek zit in een cirkel, vlakbij de actie,
dicht bij de realiteit van het circus. Een acrobaat acteert niet,
hij kan niet doen alsof hij een salto maakt. Elk gevaar is echt,
elke test is gevaarlijk.

15

14

Toonmoment

voor iedereen

Het is net die zweem van spanning, de mogelijkheid tot falen
dat ons aantrekt tot het circus. Kijk je angst diep in de ogen en
bevrijd jezelf van alle bagage tijdens deze energieke voorstelling!
Circus I Love You gaat in de zomer van 2018 in première.
Maar exclusief voor Wintervuur tonen ze hun performance in
creation voor het eerst aan het publiek.
02 | 03 | 04 | 05 | 06 januari
20u

© Circus I Love You

toegankelijk voor rolstoelgebruikers

CIRCUS (BE)

L O C AT I E
truck Wintervuurplein
Spoor Oost
DUUR
25 min
LEEFTIJD

PAKMAN

voor iedereen vanaf 4 jaar
TA A L N I V E A U
zonder woorden

POST UIT HESSDALEN

PRIJS

In de laadbak van een kleine vrachtwagen maak je kennis met
een onzichtbaar personage van onze virtuele samenleving: de
pakjesbezorger. PAKMAN. Net zoals het klikken van de muis is
hij snel en precies: 1 pakje, 2 formulieren, 3 stempels, 6 handtekeningen, 450 keer per dag, 159.750 pakjes per jaar. Waar
eerst de lopende band en het tikken van de klok de cadans
bepalen, nemen stuiterballen en drums het ritme over en
doorbreken ze de ondraaglijke eentonigheid van een plichtsbewuste koerier.
In een ontmoeting tussen de ritmes van jongleur Stijn
Grupping en drummer Frederik Meulyzer gaat de opgelegde
snelheid van PAKMAN in dialoog met de natuurlijke ritmes als
hartslag en ademhaling. Samen maken ze live muziek, waarbij ze elkaar – elk met hun eigen instrument – versterken,
tegenwerken, aanvullen en uitdagen.
02 | 03 | 04 | 05 | 06 januari
15u – 17u – 19u

17

16

6 euro

© FKPH

NIET toegankelijk voor rolstoelgebruikers

CIRCUS (BE)

L O C AT I E
circustent Wintervuurplein Spoor Oost
DUUR
60 min
LEEFTIJD

SOL BÉMOL

voor iedereen vanaf 4 jaar
TA A L N I V E A U
zonder woorden

COMPAGNIE D’IRQUE & FIEN

PRIJS

‘Bedankt om de poëzie uit te vergroten. Jullie zijn echte
gelukmakers’.

19

Dirk en Fien vonden ooit dit briefje onder de ruitenwisser van
hun wagen en namen het ter harte. Fien is muzikante. Dirk is
circusartiest. Twee liefjes die elkaar zoeken, elkaar verliezen en
weer vinden in de gedeelde hoop om met de partituren van het
leven samen een concert te spelen.
Theatrale acrobatieën vermengen zich met muziek, zowel Dirk
als de piano van Fien tarten de wetten van de zwaartekracht.
In duet balanceren ze van plek naar plek, van ontmoeting naar
begroeting. Een reis vol uitdagingen en verrassingen, herkenbaar voor alle nieuwsgierige zielen.
03 | 04 | 05 | 06 januari
17u30

© Kristof Ceulemans

18

10 euro

We zijn allemaal onderweg, met gevulde valiezen,
het leven aan het beleven.
Evenwicht is soms zoek, harmonie is niet makkelijk.
Iedereen draagt bij in zijn eigen taal.
Onze taal is die van het circus.
toegankelijk voor rolstoelgebruikers

CIRCUS (BE)

L O C AT I E
tent Wintervuurplein Spoor Oost
DUUR
40 min
LEEFTIJD

ANIMALIUM

voor iedereen

DE ZOO VAN DE (BIJNA) UITGESTORVEN DIEREN

TA A L N I V E A U
zonder woorden
PRIJS

DE MACHIENERIE
ELL CIRCO D’ELL FUEGO

gratis

Begin 19e eeuw was de menagerie, de verzameling dieren die
met het circus meereisde, vaak een nòg groter spektakel dan
de circusvoorstelling zelf. Jong en oud vergaapte zich aan de
meest exotische diersoorten voor een prikje in de coulissen
van de circustenten.

21

20

Première

© ecdf.be

De makers van dit installatie–spektakel katapulteren je terug in
die tijd met ANIMALIUM. De Zoo van de (bijna) Uitgestorven
Dieren. Alleen is alles net even anders. De bewoners van deze
menagerie zijn namelijk de laatsten van hun soort en niet
meer ‘levend en wel’.
Het recent uitgestorven dierenrijk werd nog nooit zo schoon
en puur in beeld gebracht met dieren als de Chinese reuzen–
salamander, de Borneo neushoorn of de Yantzee dolfijn.
Komt dat zien! Komt dat zien!
28 december 02 | 03 | 04 | 05 | 06 januari
18u – 19u – 20u

15u30 – 16u30 – 17u30 – 19u30

Ell Circo D’ell Fuego is een Antwerps circuscollectief met een verbindende rol in het Vlaamse circuslandschap. Naast hun school en
de eigen artistieke praktijk, helpen ze jonge circusartiesten door te
stromen naar het professionele veld.
toegankelijk voor rolstoelgebruikers

THEATER

L O C AT I E
Het Oude Badhuis
Stuivenbergplein 38
Antwerpen
DUUR
80 min

ZIGZAGKIND

LEEFTIJD
voor iedereen
vanaf 8 jaar

LAIKA IN COPRODUCTIE
MET HET NIEUWSTEDELIJK

TA A L N I V E A U
veel tekst
PRIJS

Voor zijn bar mitswa – de Joodse variant van de plechtige communie – moet de 13–jarige Nono tegen zijn zin gaan logeren
bij zijn oude oom. Nono is diep teleurgesteld. Hij wordt door
zijn vader en diens vriendin Gaby op de trein gezet. Vlak
voor zijn vertrek krijgt Nono een brief met ‘instructies’ in de
handen geduwd. Dit onverwachte avontuur start met de vraag
‘wie ben ik?’ en kronkelt zich via de vreemdste ontmoetingen
en de meest onwaarschijnlijke gebeurtenissen tot de onthulling van een groot geheim in Nono’s leven.
Zigzagkind is een spannend coming–of–age–verhaal. Ondanks
de onderhuids sluimerende pijn–van–het–zijn, is deze meeslepende muziektheatervoorstelling vooral energiek, vrolijk
en onvergetelijk.
02 | 03 | 04 | 05 januari
16u

23

22

10 euro

© Kathleen Michiels

Laika -geresideerd in werkplaats Matterhorn in Borgerhout- maakt
‘theater der zinnen’: theater geïnspireerd door de schoonheid van de
taal en theater dat alle zintuigen bespeelt. Laika is ruiken, voelen, zien,
horen en proeven. Van grote en kleine verhalen van vroeger en nu.
toegankelijk voor rolstoelgebruikers

THEATER

L O C AT I E
Oude Imperial Loods
Herrystraat 15
Antwerpen
DUUR
90 min

BRUILOFT

LEEFTIJD
voor iedereen vanaf 16 jaar

HET RELA AS VAN EEN INGEWIKKELDE FAMILIE

kunstZ

TA A L N I V E A U
basiskennis Nederlands volstaat
PRIJS

Bruiloft is meertalig muziektheater met een 20–koppige
cast uit bijna alle hoeken van de wereld. Studenten van de
deeltijdse theateropleiding kunstZacademie krijgen de kans
om met een aantal anderstalige podiumkunstenaars een
merkwaardig sprookje tot leven te brengen op Wintervuur.
Grote en kleine drama’s wisselen elkaar af in een mooi decor,
op de cadans van de livemuziek.

Terwijl ze wacht op haar toekomstige bruidegom, maakt het
meisje kennis met het troebele verleden en de bizarre trekjes
van de familieleden. Of het wachten op de Zoon uitmondt in
een ‘wachten op Godot’ blijft voorlopig nog de vraag...
03 | 04 | 05 | 06 januari
19u

©Mario Leko

De Familie telt vijf personen, de Vader, de Moeder, de Dochter, de
Oom en de Zoon. Op een dag staat er een jong meisje met een
koffer voor de deur. Het meisje gaat met de Zoon trouwen. Maar
de Zoon is er niet.

25

24

8 euro

KunstZ – geresideerd in werkplaats Matterhorn in Borgerhout – is
een organisatie die inzet op de opleiding, ondersteuning en begeleiding van niet–professionele acteurs en podiumkunstenaars van diverse
origine.
toegankelijk voor rolstoelgebruikers

THEATER

L O C AT I E
Rataplan
Wijnegemstraat 27
Antwerpen
DUUR
30 min

WINTERinKAART

LEEFTIJD
voor iedereen vanaf 16 jaar
TA A L N I V E A U
veel tekst

ANNELIES VAN HULLEBUSCH

PRIJS
8 euro

Winter.
Alles lijkt kaal en desolaat.
Buiten is het donker en tjokt de tijd langzaam voorbij.
Koud vanbinnen maar het vuur zal worden aangemaakt.
Mensen denken dat de winter het einde is van alles.
Maar eigenlijk begint alles nu, hier in de winter.

In het spoor van Vivaldi deed Annelies Van Hullebusch
onderzoek naar de tijd en hoe je die in kaart kan brengen.
Ze observeerde kleine en grote tekenen van groei, verval en
herleving in de natuur en zichzelf. Met staaltjes, beelden,
teksten en associaties brengt ze haar persoonlijke interpretatie
van de vier jaargetijden.

© Clara Hermans

27

26

Première

WINTERinKAART is het eerste deel van het vierdelige
project TIJDinKAART dat in november 2018 in première gaat. Op
Wintervuur brengt Annelies het eerste van de vier seizoenen
in kaart: de Winter in klank en beeld.

Annelies Van Hullebusch – geresideerd in Borgerhout – is een
verhalenverteller met een grote liefde voor detail en verbeeldingskracht.

02 | 03 | 04 | 05 | 06 januari
17u – 21u

NIET toegankelijk voor rolstoelgebruikers

THEATER

L O C AT I E
Troubleyn/Laboratorium
Pastorijstraat 23
Antwerpen
DUUR

ARABISCHE NACHT
DE ROOVERS

60 min
LEEFTIJD
voor iedereen vanaf 12 jaar
TA A L N I V E A U
veel tekst

Een appartementsblok op een warme zomernacht. De achtste,
negende en tiende verdieping hebben geen water. De conciërge
hoort het water achter de muren stromen en gaat er naar op
zoek. Zijn tocht leidt hem naar het appartement waar Fatima
en Francisca wonen. Francisca valt er elke avond op de zetel in
een comateuze slaap en droomt dat ze een Arabische prinses
is.

Met Arabische Nacht kiezen de Roovers opnieuw voor een
stuk van Roland Schimmelpfennig. De auteur woonde een
tijdje in Istanbul en schreef daar zijn hedendaags sprookje van
Duizend–en–één–Nacht.
03 | 04 | 05 | 06 januari
21u

© stefstessel

Niemand krijgt haar wakker tot op een nacht drie mannen
haar trachten te kussen: de conciërge, Fatima’s vriend Kalil
en de romantische voyeur van de overkant. Door een spel
van toeval en begeerte komen ze allemaal terecht in een
hallucinante trip.

29

28

PRIJS
10 euro

De Roovers – geresideerd in werkplaats Matterhorn in Borgerhout –
is een Antwerps theatercollectief van vier toneelspelers/makers. Ze
werken nooit met een regisseur: elk maakproces is een gezamenlijk
werkstuk.
toegankelijk voor rolstoelgebruikers

MUZIEKTHEATER

L O C AT I E
Gerenoveerde Districtshuis
Moorkensplein 1
Borgerhout
DUUR
90 min

LES ÂMES PERDUES

LEEFTIJD
voor iedereen vanaf 16 jaar

MUZIEKTHEATER TRANSPARANT

TA A L N I V E A U
veel tekst
PRIJS
10 euro

Rond Les Âmes Perdues hangt een zwoele zweem van het
Berlijnse cabaret van de jaren ’20. Een onfeilbare mix waarin
satire, zelfspot en parodie zich vermengen met een aanstekelijke authenticiteit.

Stift de lippen, haal die two–toned–shoes uit de kast en
maak je op voor muziektheater waarin verschillende stijlen,
tijdperken en verhaallijnen met elkaar de dans inzetten.
03 | 04 | 05 | 06 januari
21u

© Jill Bertels

Deze verloren zielen hebben lak aan de lelijkheid en het
cynisme in de prestatiemaatschappij. Met hun liefde voor de
schoonheid en het streven naar de goedheid, grijpen ze de
kunsten aan om een hoger doel te bereiken. Leun achterover
met een glas wijn in de hand en aanschouw een vulkaan van
ideeën in dit hedendaags café–theater.

31

30

Exclusief voor Wintervuur

Dit afstudeerproject aan het Antwerpse conservatorium kreeg vorm
onder het toeziend oog van Muziektheater Transparant, geresideerd
in Matterhorn in Borgerhout. Speciaal voor Wintervuur betreden de
vier jonge talenten opnieuw de bühne en maken ze de koude nachten
net ietsje warmer.
toegankelijk voor rolstoelgebruikers

THEATER

L O C AT I E
De Wenkbrouwerij
Zegelstraat 5
Borgerhout
DUUR
70 min

POST!

LEEFTIJD

7000 km legde theatermaker Ief Gilis af om als Ief Postino
brieven te bezorgen van Belgische Italianen aan vrienden of
familie in hun geboorteland. Dat konden we allemaal zien in de
wekelijkse rubriek Iedereen Beroemd op één.

TA A L N I V E A U
veel tekst
PRIJS
8 euro
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DE WENKBRAUWERIJ

© ausilio@photography

voor iedereen vanaf 10 jaar

Ief Postino vertelt over waarom hij die tocht heeft aangevat
en over de ontmoetingen met de schrijvers en ontvangers.
Verhalen over vriendschap, relaties, afscheid, heimwee, liefde…
De briefschrijvers lieten hem binnen in hun leven, gaven
vertrouwen en vertelden een warm verhaal. Ief vertelt over
zijn voorrecht om de brieven te bezorgen en zo te kunnen
genieten van de verraste gezichten, de ontroering, de blijdschap, de emotie, het ongeloof bij de ontvangers.
Dit is een voorstelling die je goesting geeft om zelf nog eens
een echte brief te schrijven...
03 | 04 | 05 | 06 januari
20u

De Wenkbrauwerij – geresideerd in Borgerhout – is een klein
Antwerps theatergezelschap van Ief Gilis en Eva Verbruggen.
Voor het project Post! werkte Ief samen met Steven Wouters.
NIET toegankelijk voor rolstoelgebruikers

OP HET PLEIN

OP HET PLEIN

POSTINO KANTOOR

FILMREEKS A STREET CONCERT

IEF GILIS

PIETER EMBRECHTS

Je bevindt je op het Wintervuurplein. Opgewekt om een circusvoorstelling te zien of net helemaal voldaan na een portie muziektheater. Je drinkt iets. In de ene hand een glas, in de andere een
smartphone. Swipe swipe, snel getik met de vingers. Ping! Je krijgt
een email van een verre vriend, blij en verrast klik je hem open.

Pieter Embrechts maakte vorig jaar de ontroerende voorstelling
A Street Concert, een reeks gezongen portretten van mensen
met een uitzonderlijk verhaal die hij ontmoette op de Antwerpse
Turnhoutsebaan. Tien weken lang trok hij er met een camera
naartoe en praatte hij met bewoners en passanten. Mensen
geboren en getogen in Borgerhout of van de andere kant van
de wereld. Dat werden kleine maar bijzondere verhalen, niet
gespeend van humor of tragiek, net zoals het leven zelf.

02 | 03 | 04 | 05 | 06 januari
doorlopend vanaf 15u30

L O C AT I E
Wintervuurplein
DUUR
zelf te bepalen
LEEFTIJD
voor iedereen die
een pen kan vasthouden

toegankelijk voor
rolstoelgebruikers

TA A L N I V E A U
zelf te bepalen
PRIJS
gratis

34

Exclusief voor Wintervuur duikt Pieter Embrechts met
cameraman Stijn Van Peer opnieuw de montagecel in om de
markantste ontmoetingen te bundelen. Vlij je neer in één
van de historische treincoupés en laat je meevoeren met de
verhalen die worden geleefd op de Turnhoutsebaan.

28 | 29 | 30 | 31 dec | 01 jan
doorlopend vanaf 18u

02 | 03 | 04 | 05 | 06 januari
doorlopend vanaf 15u

L O C AT I E
Wintervuurplein
DUUR
zelf te bepalen
LEEFTIJD
voor iedereen
TA A L N I V E A U
veel tekst

NIET toegankelijk voor
rolstoelgebruikers

PRIJS
toegankelijk voor rolstoelgebruikers
gratis
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Met deze ode aan de brief wil Ief Postino iedereen weer attent
maken op de schoonheid en de romantiek van het schrijven
van een brief. Zet je neer in zijn Postino Kantoor, druk die pen
op het papier en verras vriend en vijand met een brief vanop
Wintervuur.
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Wat hierna volgt, is het lot van alle digitale brieven… Het
gelezen exemplaar zakt weg in die virtuele brievenbus en komt
–samen met alle andere bits en bytes– in de vergetelheid.

OP HET PLEIN

OP HET PLEIN

WINTERVUUR EXPRESS

ETEN & DRINKEN

DIVI–DIVI

36

Op het Wintervuurplein vind je een variatie aan heerlijk winters
eten. Zowel hartige als zoete verleidingen staan op het menu:
hutsepot met véél wintergroenten, dagelijks een andere
groentenstoemp, ballekes met kriekjes, pizza uit de houtoven,
een spicy noodlesoep, pensen met appelmoes, warme wafels,…
Neem daarbij nog iets te drinken in The Barn en zet je op één
van onze verwarmde bankjes.
Smakelijk!

02 | 03 | 04 | 05 | 06 januari
vanaf 14u

L O C AT I E
Wintervuurplein
DUUR
zelf te bepalen
LEEFTIJD
voor iedereen
PRIJS
gratis

toegankelijk voor rolstoelgebruikers

37

Net zoals bij de vorige editie, zorgt het rondrijdend treintje nu
ook voor extra plezier. Spring mee op de trein en help ons het
plein van vuur te voorzien.

Wanneer de maag begint te knorren,
ben je bij ons ook aan het juiste adres.
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Lieven Slabbinck en Divi-Divi zijn niet meer weg te
denken bij Wintervuur. Elke dag ontsteken ze de vuren op het
Wintervuurplein en geven het festival de nodige warmte en
sfeer. Denk aan vuurkorven, zelfgemaakte kachels of bijzondere vuurinstallaties zoals de brandende luster of verwarmde
bankjes.

MUZIEK

MUZIEK

Tien dagen lang is Wintervuur een ontdekkingstocht
naar muzikaal talent. Of het nu in openlucht is of in
The Barn, deze groepen zijn er om jong en oud van
hun sokken te blazen of diep te ontroeren. Alle dagen,
gratis en voor niks!

FANFARE ’T AKKOORD
18u30 op het Wintervuurplein

‘t Akkoord is een 40–koppige stadsfanfare die op een feestelijke manier bruggen wil bouwen over de generaties en
culturen heen. ‘t Akkoord is een mobiel straatorkest en
bestaat hoofdzakelijk uit blazers en percussionisten. Hun
kleurrijk repertoire is een mengvorm tussen traditie en
experiment, een mix van herkenbaarheid en anderzijds
verbazing.

SPIRAL CONSORT

EL JUNTACADÁVERES
22u in The Barn

18u op het Wintervuurplein

Het blazersensemble Spiral Consort speelt muziek om
bij weg te dromen. De zeemzoete klanken die hun instrumenten voortbrengen zijn een streling voor ieders oor.
Die instrumenten werden dan ook niet vervaardigd door
de mens, ze werden geschonken door de natuur: de zeeschelp. Zet je bij een brandend vuurtje en laat je meevoeren door het geluid van dit eeuwenoude natuurtrompet.

Hosted by Mestizo Arts Platform (Fiëbre vzw), hét kunsten–
centrum van de nieuwe stedelijkheid.

De Argentijnse Enrique ‘Kike’ Noviello nam zijn instrumenten onder de arm en verliet zijn geliefkoosde Buenos Aires.
Eenmaal in Europa, kwam hij in contact met gelijkgestemde zielen en stampten ze een nieuw geluid uit de grond.
Stomende tango, pompende hip–hop, groovy reggae en
latino swing vermengen zich tot een geluid waar zelfs de
stijfste hark op zou beginnen dansen.
toegankelijk voor rolstoelgebruikers
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28.12.17

MUZIEK
29.12.17

BLACKWAVE.

RADIO MARTIKO
18u en vanaf middernacht in The Barn

22u in The Barn

Hosted by Trix, een club en werkplaats voor alternatieve
popmuziek in Antwerpen

blackwave. is een project van de Antwerpse producer Willem
Ardui en rapper Jay Walker. De muziek doet denken aan de jazzy
nummers van The Roots, de streetsoul van Mos Def en aan de
hiphopfunk van The Pharcyde. Er zit een scheut nineties in,
maar de heren tillen deze smeuïge groove probleemloos naar
2017. Hun eerste EP werd – na onder andere hun doortocht op
Pukkelpop – zowel door de Nederlandse als de Belgische pers
extreem goed ontvangen.

30.12.17

NORDMANN
22u in The Barn

Als iemand zich nog afvroeg of jazz kan rocken, dan kennen we
daar sinds Pukkelpop vorig jaar het antwoord op: Nordmann. Ze
bezitten de explosiviteit van een furieuze rockband, terwijl deze
vier Gentenaars ook meesters zijn in het betere improvisatiewerk.
Geen kabbelend jazzorkestje dus. Dit is spannend, suggestief en
bijzonder roesverwekkend. Helemaal legaal wel te verstaan.

Na hun swingende doortocht in Ekeren en Wilrijk, wordt Radio
Martiko stilaan een vaste waarde op Wintervuur. Ze brengen alweer
een waanzinnige selectie van exotische vinylplaatjes uit de jaren ’50,
’60 en 70 mee. Mambo, Rhythm & Blues, Afro, Boogaloo, Balkan,
Orienta, Rock ’n Roll, Salsa,...dance the night away!

LA PANIKA
19u op het Wintervuurplein, 23u in The Barn

De 12–koppige fanfare La Panika weet als geen ander de sfeer van
een Balkanfeest over te brengen: opzwepend, pretentieloos en recht
uit het hart. Deze virtuoze muzikanten uit Frankrijk, Bulgarije, België
en Macedonië brengen eigen interpretaties van zigeunermuziek en
zetten het Wintervuurplein op stelten.

DE KARAVAAN
22u in The Barn

Madam Fortuna en De Vieze Gasten uit Gent zetten in 2017 hun
schouders onder het muziekproject De Karavaan. De groep bestaat
uit een bonte mix van muzikanten uit de Romagemeenschap van
Antwerpen, Gent, Vilvoorde en Brussel en muzikanten met een andere culturele achtergrond. Het resultaat is een feestelijke en zeer
aanstekelijke cross–over van balkan, gipsy, jazz, folk en funk.
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31.12.17

MUZIEK

MUZIEK
01.01.18

02.01.18

Beïnvloed door artiesten Amy Winehouse en Alabama Shakes,
zoekt de nog piepjonge Josefien Deloof haar eigen weg in het
muzieklandschap. Hoogst persoonlijk begeleidt ze haar wondermooie hese stem met piano en gitaar. De teksten put ze uit
eigen ervaringen en met de ogen dicht klinkt ze als een doorleefde soulzangeres. De songs zijn zowel krachtig als breekbaar en bevinden zich ergens tussen pop en soul.

Het Milan Verbist Trio bestaat uit drie studenten van het
Conservatorium in Antwerpen die een zwak hebben voor de
jazz van de fifties en de sixties. Hun energieke arrangementen, geïnspireerd op Phineas Newborn en Roy Haynes, toveren
The Barn al in de namiddag om tot een swingende jazzkroeg.

DRIES

22u in The Barn
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MILAN VERBIST TRIO
vanaf 15u in The Barn

20u in The Barn

Dries brengt intieme indiefolk. Vergezeld van gitaar en mondharmonica loodst hij je van de ene emotie naar de andere.
Met invloeden als Bob Dylan en Ry Cooder hoor je zijn rijpe
stem het kleine en het grote leven bezingen.
Dries Bongaerts stond eerder op de planken
als de frontman van de band New Rising Sun.
Voortaan staat hij solo het podium. Zang, gitaar,
mondharmonica en een doorleefde, hese stem:
veel puurder kan een singer–songwriter haast
niet klinken.

BRZZVLL
Bezwerende, dreigende klanken worden afgewisseld met
optimistische onstuimigheid. BRZZVLL zijn de sjamanen van
een nieuwe muzikale wereld!
Met dit nieuwe album trekt BRZZVLL resoluut de instrumentale kaart. Verwacht een volle sound en een psychedelische
cocktail van ‘space meets funk’ met een grote knipoog naar
het universum van Sun Ra en consorten.
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JOSEFIEN DELOOF
17 u i n T h e B a r n

MUZIEK

MUZIEK
04.01.18

03.01.18

MILAN VERBIST TRIO
vanaf 15u in The Barn

Hosted by Rataplan, een Borgerhouts kunstencentrum met een
kloppend hart voor kunst, theater en muziek

MAZZLE

MAURO PAWLOWSKI &
RUDY TROUVÉ
22u in The Barn

Wanneer deze twee iconische figuren elkaar op een podium
treffen, knettert het van elektriciteit. Scheurende gitaren en
bezwerende improvisaties zetten The Barn in vuur en vlam.
Mauro zijn gitaarspel en stem zijn te horen op een heel pak
schitterende platen met idem ditto hoezen. Denk aan dEUS,
Evil Superstars en Kiss My Jazz. Een spilfiguur in het Belgisch
muzieklandschap. Ook Rudy Trouvé was gitarist bij legendarische bands zoals dEUS, Kiss my Jazz, Dead Man Ray en The
Love Substitutes.

Mazzle… razzle, dazzle,… de groepsnaam weerspiegelt geluk,
speelsheid en positivisme. De dubbel ZZ verwijst rechtstreeks
naar jazz! Mazzle is een triumviraat dat geïnspireerd is op
talloze jazztrio’s zoals die van Sonny Rollins, Keith Jarret, Bill
Evans en Joe Henderson. Met deze drie jazzy topmuzikanten,
hoeft The Barn niet onder te doen voor andere wereldvermaarde jazzclubs.

BLACK FLOWER
22u in The Barn

Toen de Wintervuur–karavaan Ekeren doorkruiste, zette Black
Flower de tent op z’n kop met hun grooves. Nog steeds zijn
deze vrije vogels niet onder één noemer te vatten. Hun
muziek laat zich nog het best omschrijven als Ethiopische jazz
doorspekt met invloeden van muzikanten als Mulatu Astatke
en Fela Kuti. Soulful music met een excentriek en psychedelisch
kantje. De songs voeren je mee op een exotische reis door sensuele melodieën met een vleugje melancholie.
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vanaf 15u in The Barn

MUZIEK

MUZIEK
05.01.18

ZINO MOONS
vanaf 15u in The Barn

Deze jonge Antwerpse duizendpoot brengt met ONZIN jazzy
slaapkamer–hiphop naar het Wintervuurplein. Zachte beats,
vermengd met verknipte blues en soul.

GLITTERPAARD
22u in The Barn

Glitterpaard, een muzikaal eerbetoon
aan Sparklehorse, wordt aangevoerd door
Mintzkov–frontman
Philip
Bosschaerts.
Sparklehorse bracht betoverende muziek en
werd bejubeld door zowat de voltallige muziekpers en talloze indie–muzikanten. Tom Waits, PJ
Harvey, Thom Yorke, en David Lynch vervulden zelfs
gastrollen op zijn platen.
Glitterpaard is een hommage met een eigen sound,
die zoveel mogelijk trouw blijft aan de ware geest
van Sparklehose.

ZINO MOONS
vanaf 15u in The Barn

DANS DANS
22u in The Barn

Dans Dans wordt omschreven als instrumentaal,
atmosferisch, meeslepend, geraffineerd en wild!
Stond de band tot voor kort nog bekend om haar
eigenzinnige bewerkingen van andermans werk van
Nick Drake, Ennio Morricone en David Bowie, op
haar album Sand zijn bijna alle composities van
eigen makelij. Vrij en improviserend, maar met
een onfeilbaar oor voor onwrikbare narratieve
logica en aanstekelijke melodieën.

AFTERPARTY
vanaf 23u in TRIX

Voor iedereen die zijn dansende beentjes
maar niet kan bedwingen… welkom voor
een afterparty in de zaal van onze buren
te Trix!
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Bijgestaan door de engelenstem van Prisca Agnes Nishimwe,
tillen ze als duo Zino & Prisca het instrumentale naar nieuwe
hoogtes.

06.01.18

31 DECEMBER

6 JANUARI

WINTERBAL

SLOTFEEST

EINDEJA ARSFEEST
Op het Wintervuurplein vieren we de overgang van Oud
naar Nieuw met uitbundige muziek en een opmerkelijke
vuurperformance.
18u
circusvoorstelling Lonely Circus *

48

21u30
Stadsdichter Maarten Inghels: Het Uur Vuur
Speciaal voor Oudejaarsavond presenteert hij zijn laatste
Stadsgedicht. Speciaal Voor Wintervuur schrijft hij met vuur.
22u
concert De Karavaan in The Barn

22u
concert Dans Dans in The Barn
23u
afterparty bij TRIX
Voor wie de Wintervuur–vibe nog heel even vast wil houden:
welkom op de afterparty in de zaal van onze buren, bij TRIX.

23u
concert La Panika in The Barn
00u
Radio Martiko dj–set in The Barn
* betalend

02u
einde Winterbal

toegankelijk voor rolstoelgebruikers
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20u
circusvoorstelling Le Vide *

19u
Burning Dragon
Op de laatste dag van het festival steken de Borgerhoutse
Reuskens het vuur aan de lont van de Burning Dragon. Om klokslag
19 uur ontbrandt de draak op de tonen van fanfare ‘t Akkoord
in een combinatie van gasvlammen, Bengaals vuur, rotjes, knallers en een heuse steekvlam als apotheose. Breng vrienden en
familie mee, kijk samen naar het brandende vuur en tel af naar de
volgende editie van Wintervuur.
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19u
La Panika fanfare op het plein
& Radio Martiko dj–set in The Barn

Naast een mooi aanbod van circus- en theatervoorstellingen
sluiten we Wintervuur in stijl af.

TICKETS & INFO

F E S T I V A L D ATA

I N F O R M AT I E E N T E L E F O N I S C H E O N D E R ST E U N I N G

Het festival loopt van donderdag 28 december 2017 tot en met
zaterdag 6 januari 2018
• 28.12 – 31.12: circus en muziek vanaf 18u
• 01.01: muziek om 17u en om 20u
• 02.01 – 06.01: theater, circus en muziek vanaf 14u

(geen ticketverkoop) via 070 69 33 39 (zonaal tarief).

ONLINE

VOORVERKOOP TICKETS
vanaf zaterdag 2 december om 10u
via wintervuur.be

Tijdens het festival
• 28.12 – 31.12: van 18u tot 21u
• 01.01: geen ticketbalie
• 02.01 – 06.01: van 14u tot 21u

WACHTLIJST
TICKETS TIJDENS HET FESTIVAL
online via wintervuur.be
ticketbalie op het Wintervuurplein op Spoor Oost
• 28.12 – 31.12 van 18u tot 21u
• 01.01: geen ticketbalie
• 02.01 – 06.01 van 14u tot 21u

Voor uitverkochte voorstellingen wordt één uur voor aanvang een
wachtlijst voorzien op de plek waar de voorstelling doorgaat. Voor de
voorstellingen op het Wintervuurplein zelf, worden wachtlijsten aan
de ticketbalie voorzien. Een plaats op de wachtlijst biedt geen garantie
op een ticket. Voor gratis voorstellingen kan je niet reserveren. Op het
Wintervuurplein is er een centraal infopunt om up–to–date te blijven
over alle laatste nieuwtjes, de voorstellingen en hun locaties.
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wintervuur.be
facebook.com/wintervuur
instagram.com/wintervuurfestival #wintervuur

Tijdens voorverkoop
• zaterdag 02.12 bij de start van de ticketverkoop
van 10u tot 17u
• van maandag tot vrijdag van 10u tot 17u
• niet op 01.01

TICKETS & INFO

deze pagina (53) zit niet bij het

PARTNERS
& MEDEWERKERS
binnenwerk:
verso backcover

H O E B E TA L E N ?
online: Bancontact of kredietkaart
ticketbalie op het plein: cash, Bancontact of kredietkaart
bij wachtlijsten op locatie: enkel cash

WINTERVUURPLOEG
Artistieke leiding Dré Demet Productie Reintje Daans,
Joris Goorden, Karen Van Peel, Bart Smets, Julie Janssens
Communicatie Mia Prce, Vicky Henderickx Techniek & locaties
Pieter Nys, Phil Evans, Robin Vandenabeele, Vincent Franken,
Bob Wouters, Nele Verreyken, Lieselotte De Beer, Lorelinde Hoet,
Gregory Abels, Kristel Soekias Stagiaires Patricia Mannaerts,
Sandra Diris Administratief Genie Denise D’Joos IT & financiën
Koen Bachot
Met dank aan onze vele enthousiaste vrijwilligers, barmedewerkers, opbouwers, alle bewoners en verenigingen in Borgerhout.
ONZE PARTNERS EN SPONSORS
Stad Antwerpen, District Borgerhout, Vlaamse Overheid, Radio 2.

TOEGANKELIJKHEID
Onze activiteiten zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Uitgezonderd Post!, Pakman, WINTERinKAART en Filmreeks A Street
Concert.
Belangrijk!
Geef ons op voorhand een seintje via info@wintervuur.be of
070 69 33 39 zodat we een geschikte plek voor je kunnen vrijhouden.

Alle medewerkers van Oostnatie, Matterhorn, Zermatt, Rataplan,
Trix, Fiëbre vzw, Troubleyn/Laboratorium, Woonhaven, Kopspel
vzw, Antwerpen Boekenstad, Wijngaardnatie n.v., Luxauto, allift
Michielsens nv, B–aparthotel Moretus.
VORMGEVING
Ontdek het volledige programma in dit boekje!
De Kwekerij
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REGELS VAN HET HUIS
Maximum 10 tickets per betalende voorstelling. Enkel bij Pakman
geldt een maximum van 5 tickets (wegens de kleine capaciteit). Alle
voorstellingen starten stipt op tijd. Laatkomers worden niet meer
binnengelaten. Tickets worden niet terugbetaald. In geval van zware
regenval of sneeuw kunnen voorstellingen worden afgelast. In dat
geval worden de tickets wel terugbetaald. Foto–, film– en geluidsopnamen zijn tijdens de voorstellingen niet toegelaten. Tijdens
een voorstelling moeten mobiele telefoons worden uitgeschakeld.
Dieren, voedsel of drank zijn niet toegelaten in de voorstellingen
tenzij anders vermeld. Blindengeleidehonden zijn wel toegelaten.

Wintervuur is een organisatie van Antwerpen Kunstenstad vzw
i.s.m. stad Antwerpen en district Borgerhout.

BEREIKBAARHEID
Wintervuurplein: Spoor Oost, Noordersingel, Borgerhout
Toegang voor voetgangers en fietsers via Schijnpoortweg,
Noordersingel en Buurtspoorweglei
Toegang voor auto’s via Noordersingel

ingang
ingang
Schijnpoortstraat
Schijnpoortstraat
Afrit 2
Deurne

SCHIJNPOORT tram 2, 3 5 ,6 ,12
VELO 120 Eendracht

ingang
ingang
Noordersingel
Noordersingel

Zigzagkind

Het Oude Badhuis

Stuivenbergplein 38

wintervuur
plein

ingang
ingang
Buurtspoorweglei
Buurtspoorweglei

WINTERinKAART
Rataplan

Wijnegemstraat 27

Arabische Nacht

Troubleyn/Laboratorium

TRIX

Pastorijstraat 23

VELO 154 Terloplein

tram 10

Alle theaterlocaties liggen op maximum 15 minuten fietsen van
het Wintervuurplein.

ZEGEL tram 8

Post!

De Wenkbrauwerij

Les Ames Perdues

DE ROMA

Zegelstraat 5

Districtshuis Borgerhout

RIN
G

P+R Schoonselhof – tram 10 | Hof Ter Lo, P+R Olympiade –
tram 6 | Schijnpoort, P+R Luchtbal – tram 6 | Schijnpoort, P+R
Wommelgem – tram 8 | Zegel, P+R Melsele – tram 10 | Hof Ter
Lo, P+R Merksem – tram 2 & 3 | Schijnpoort, P+R Linkeroever –
tram 5 | Schijnpoort

Afrit 17
Centrum Oost
Borgerhout

TURNHOUTSEBAAN bus 30 - 34

Tur
nho
utse
baa
n

bus 410 - 411- 412- 414

Moorkensplein 1

Afrit 3
Centrum Oost
Borgerhout

Bruiloft

Oude Imperial Loods
Herrystraat 15

toegankelijk voor rolstoelgebruikers
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COMBINEER AUTO EN OPENBAAR VERVOER
Kom je met de wagen, hou er dan rekening mee dat Spoor
Oost en de theater–locaties in de lage–emissiezone liggen. Kijk
voor meer info op sna.be. Je kan parkeren op Spoor Oost via
ingang Noordersingel of aan de rand van de stad op een Park
en Ride–parking. Vanaf daar gaat het met de tram vlot naar het
Wintervuurplein op Spoor Oost.

HOF TER LO

HOF TER LO
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KIES VOOR HET OPENBAAR VERVOER
Spoor Oost ligt op wandelafstand van de haltes Schijnpoort, Hof
Ter Lo, Turnhoutsebaan en Zegel. Kijk op delijn.be voor de meest
actuele reisinformatie.

el
ng
rsi
de
or
No

KOM MET DE FIETS
Spoor Oost is vlot bereikbaar met de fiets. Er zijn fietsenstallingen
en meerdere Vélo–stations vlakbij het plein.
Meer info: velo–antwerpen.be
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VU: Dre Demet, Antwerpen Kunstenstad, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen

Antwerpen Kunstenstad vzw
Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen
info@wintervuur.be
wintervuur.be

