
Zondag 29 mei vanaf 13 uur 

Open huis bij creatief gespuis

infopunt ccBe, Driekoningenstraat 126
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Er beweegt iets in Berchem. In het straatbeeld duiken steeds meer artistieke 
en creatieve plekken op: kleine grafische bureaus, verborgen galerijtjes, meu-
belwerkplaatsen, dansstudio’s…. Made in Berchem zet deze plekken letterlijk 
op de kaart!

Op zondag 29 mei kan je met de creatieve kaart in deze programmabrochure 
op ontdekkingstocht en kennis maken met een dertigtal verborgen creatieplek-
ken. Ze zetten de deur open en tonen met plezier wat ze in huis hebben. 

Van rondleidingen tot workshops of voorstellingen. Overal valt iets te beleven. 
Met het tweejaarlijks evenement wil Made in Berchem meer bekendheid 
geven aan de vele artistieke organisaties en creatieve ondernemingen die in 
de buurt actief zijn. Het wordt duidelijk dat Berchem een creatief district is 
met een grote aantrekkingskracht op kunstenaars en creatief talent. Made in 
Berchem wil ook samenwerking stimuleren tussen deze organisaties en een 
boost geven aan de positieve dynamiek die in de buurt aanwezig is. 

Made in Berchem is een initiatief van het district Berchem en het cultuurcen-
trum Berchem. De creatieve kaart werd ontworpen door het Berchemse 
ontwerpbureau Shtick.

Er beweegt iets in Berchem. In het 
straatbeeld duiken steeds meer 
artistieke en creatieve plekken op: kleine 
grafische bureaus, verborgen galerijtjes, 
meubelwerkplaatsen, dansstudio’s…. 
Made in Berchem zet deze plekken 
letterlijk op de kaart!

Op zondag 29 mei kan je met de creatieve kaart in deze 
programmabrochure op ontdekkingstocht en kennis maken 
met een dertigtal verborgen creatieplekken. Ze zetten de 
deur open en tonen met plezier wat ze in huis hebben. 

Van rondleidingen tot workshops of voorstellingen. Overal 
valt iets te beleven. Met het tweejaarlijks evenement wil 
Made in Berchem meer bekendheid geven aan de vele 
artistieke organisaties en creatieve ondernemingen die in 
de buurt actief zijn. Het wordt duidelijk dat Berchem een 
creatief district is met een grote aantrekkingskracht op 
kunstenaars en creatief talent. Made in Berchem wil ook 
samenwerking stimuleren tussen deze organisaties en een 
boost geven aan de positieve dynamiek die in de buurt 
aanwezig is. 

Made in Berchem is een initiatief van het district Berchem 
en het cultuurcentrum Berchem. De creatieve kaart werd 
ontworpen door het Berchemse ontwerpbureau Shtick.

  Activiteit geschikt voor kinderen

  Hier wordt eten geserveerd

  Hier wordt drinken geserveerd

[FRAME141]

© Cristina de la Madera
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Amar 14 3
Grotesteenweg 63
03 218 98 00 
amar14@skynet.be
www.amar14.be

Amar 14 vzw specialiseert zich in alle vormen van 
Midden-Oosterse dans. De dansorganisatie wil, 
naast het aanleren van diverse buikdanstechnie-
ken, de Oriëntaalse dans als kunst- en cultuurvorm 
op de kaart zetten. Onder leiding van vaste docente 
Meira, kan Amar 14 terugblikken op ruim 25 jaar 
professionele ervaring.

Expo Vrouwen en dans in de Orient

Schilderes Marie-Louise Ewen is nauw betrokken bij 
de oriëntaalse danskunst en dansstudio Amar 14. 
Haar geëxposeerde werken vol kleur geven de sfeer 
van het Midden-Oosten perfect weer. Iedereen is 
welkom om een kijkje te nemen in de dansstudio 
en te genieten van een Oosters snoepje en drankje.

 14 — 20 uur

Atelier Rojo
Sint Lambertusstraat 1
atelierrojo@gmail.com
www.atelierrojo.com

Atelier Rojo maakt graag, experimenteert graag… 
met draad, met naald, met touw en een vaas, met 
materiaal met een verhaal. Je vindt hier unieke 
handgemaakte cadeaus en een partner in je zoek-
tocht naar creatieve oplossingen voor je naaiprojec-
ten. Atelier Rojo werkt op verschillende locaties en 
vind je voor deze gelegenheid in Kornél.

Wandknoopkunst

Bij Atelier Rojo werk je vandaag aan een geza-
menlijk kunstwerk. Met geupcyclede draad en een 
beetje uitleg ben je in staat om je eigen knopen 
te leggen. Je knoopt zo lang je er zin in hebt. Door 
alle knopen samen ontstaat er een beeld, een 
verhaal… 

 13 — 18 uur 

7

5

ARLEKINO
Boomgaardstraat 211
0497 44 38 47 
info@dansstudio-arlekino.be
www.dansstudio-arlekino.be

Arlekino is een dansschool voor kinderen, jongeren 
en volwassenen. Er is een divers aanbod van 
hedendaagse tot klassieke dans, kleuterdans, jazz, 
hip hop en breakdance. In samenwerking met 
MAGO Academie voor muziek, woord en dans, biedt 
Arlekino kwalitatieve danslessen met veel ruimte 
voor plezier.

Toonmomenten, open lessen en proeflessen

Vandaag is een uitgelezen kans om kennis te ma-
ken met de dansschool. Je kan binnenkijken in de 
dansstudio’s, optredens bijwonen en nieuwe dans-
pasjes uitproberen in verschillende proeflessen.

 11 — 17 uur

1 Cultuurcentrum Berchem
Driekoningenstraat 126
03 286 88 20 
ccberchem@stad.antwerpen.be
www.ccberchem.be

Cultuurcentrum Berchem is een geweldige cultuur-
plek met veel liefde voor de buurt. Het hele jaar door 
kan je er voorstellingen bijwonen: van muziek tot 
theater, comedy, dans en film. Daarnaast brengt het 
cultuurcentrum ook graag sfeer in de buurt en zet ze 
projecten op zoals de pop up shops in de Driekonin-
genstraat, een circusfestival in het te Boelaerpark en 
gezellige familiedagen.

Infopunt Made in Berchem

Start je parcours bij ccBe. Je vindt hier de brochure 
met het stratenplan en kan bij de medewerkers 
terecht met al je vragen over Made in Berchem.

 13 — 18 uur

Made-Over

De haarkunstenaars van Theater Savooi toveren in 
een mum van tijd een theatraal kapsel op het hoofd 
van de kinderen. Na een bezoekje aan de facepain-
ters is de make-over compleet en kunnen ze poseren 
voor Monsieur Kodak. 

 13 — 17 uur

Zelf aan de knoppen

Kinderen drukken graag op knopjes, zoveel is zeker. 
Vandaag tonen onze techniekers hoe je met een 
licht- en geluidstafel verschillende effecten kan 
creëren. 

 13 — 18 uur

Stofwisseling
Marialei 36
03 218 80 65 of 0476 81 94 20
ann@stofwisseling.be
www.stofwisseling.be

Stofwisseling is gespecialiseerd in het herstofferen 
en heropbouwen van stoelen, zetels of bankstellen 
die zo aan een nieuw leven beginnen. Daarnaast 
verdelen ze een geselecteerd assortiment heden-
daags tapijt en behangpapier. Desgewenst kan u bij 
Stofwisseling terecht voor volledig interieuradvies.

Opendeur

Stofwisseling zet de deuren open en laat je kennis 
maken met het dagelijks werk van het ambacht. 
Je leert hoe meubels opgebouwd en gestoffeerd 
worden. Er worden ook stoffencoupons verkocht.

 13 — 18 uur

6

Cafe RoodWit
Generaal Drubbelstraat 42
03 239 34 68
roodwitpeter@hotmail.com
www.roodwit.be

RoodWit is een cultureel buurtcafé waar op regel-
matige basis lezingen, theater – en dansvoorstellin-
gen, concerten en voordrachten georganiseerd wor-
den. In de schoot van RoodWit werden projecten 
zoals de zeepkistenrace Oem Zeep en de literaire 
vereniging De Boog opgericht. 

Gratis concert Juan Trukyman 

Juan Trukyman (1976, Cuba) woont sinds 2005 in 
Belgie en werkt als straat- en circusartiest over de 
hele wereld terwijl hij balanceert en musiceert. Hij 
toont zijn kunstjes in RoodWit en gaat daarna rond 
met de pet. 

 17 — 19 uur

4

eyeLoco
De Brouwerstraat 5
0487 39 51 79 
info@eyeLoco.be
www.eyeLoco.eu (galerie, bookshop)
www.eyeLoco.be (workshops, fotostudio)

eyeLoco is een kunstplatform voor fotografie in 
Oud-Berchem en wilt hedendaagse fotografie 
toegankelijk maken en in Antwerpen op de kaart 
zetten. Ze organiseren workshops voor beginners 
en ervaren fotografen, fotoshoots en exposities. 
eyeLoco werkte in het verleden reeds samen met 
het FoMu, Centrum voor Beeldexpressie, Kavka, 
de Permeke Bibliotheek en exposeerde werk van 
internationale en nationale fotografen. 

Finissage Olympe Tits ‘gestes abandonnés’

Olympe Tits is een jonge fotografe, geboren in 
Marseille maar gevestigd in Antwerpen. Van 
opleiding danseres, gebruikt Olympe de esthetiek 
van de dans om een andere visie op fotografie te 
bereiken. Haar werk werd geëxposeerd in Parijs, 
Londen, Miami, Gent , Antwerpen en Perth. Ze won 
de Belgium National Award bij de prestigieuze 
Sony World Photography Awards 2016. 

 13 — 18 uur

Pasfoto’s 

Laat officiële pasfoto’s maken in de fotostudio 
voor de uitzonderlijke prijs van €5, de eerste 10 
personen laten zich gratis fotograferen! 

 12 — 14 uur

8

2 houtkultuur
Belpairestraat 72
0485 39 68 82
info@houtkultuur.be 
www.houtkultuur.be 

Twee bevriende jongeheren uit de Kempen met 
een passie voor hout en de droom om daarvan hun 
beroep te maken, dat is houtkultuur. In nauw over-
leg met de klant bedenken ze unieke concepten en 
creëren maat- en schrijnwerk met oog voor detail. 
Van de keuken of traphal tot volledige inrichting 

of restauraties van interieurs en meubelen: met 
zweet en liefde, en vooral met volle overgave 
realiseren ze elk project!

Open atelier

De jongens van houtkultuur geven een overzicht 
van hun recente realisaties en tonen prototypes 
van hun eigen ontwerpen. 

 13 — 18 uur



DE VEERMAN
Marialei 25
0499 36 75 79 
daan.roebben@veerman.be
www.veerman.be

Als kunstenorganisatie ontwikkelt de Veerman pro-
jecten rond educatie en participatie voor kinderen, 
jongeren en volwassenen. Alle disciplines komen 
daarbij aan bod: drama, dans, media, muziek, beeld 
en letteren. De mooie tuin is een niet te missen plek 
om met een fris gekoelde pint te bekomen van de 
stadsdrukte.

Film – Plural individual

Wat is een verenigde identiteit? Waar vinden indi-
vidualisme en samenhorigheid elkaar? Wat maakt 

hen één? In het project ‘Plural Individual’ gaan elf 
jongeren met choreografen Miroslav Kochanek en 
Andreia Rodrigues en filmmaker/muzikant Jochem 
Baelus op zoek naar een vertaling van deze vragen 
in beweging en film.

 12 — 18 uur

Expositie – Berchem divers

De leerlingen van de Willibrordusschool trokken een 
week lang de straten van Berchem in. Gewapend 
met fototoestel en audiorecorders keken ze naar de 
diversiteit in hun buurt. Het leverde pareltjes van 
portretten, stadsfoto’s en gesprekken op. Fotografe 
Monica Monté en theatermaakster Nyira Hens 
begeleidden de jongeren tijdens het project.

 12 — 18 uur
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Shtick
Sint Lambertusstraat 33
03 293 09 65
talk@shtick.be
www.shtick.be

Shtick heeft een uitgesproken liefde voor com-
municatie - in de breedste zin van het woord - en 
schoonheid. Met de juiste invalshoek en logische 
onderbouwing bouwt Shtick aan merken. Ook weer 
in de brede zin: campagnes, advertenties, logo’s, 
huisstijlen, drukwerk, verpakkingen, websites, 
animaties… The Shtick is at it again. The Shtick is 
een potlood, het zesde lid en tevens de mascotte 
van deze olijke bende. Dat The Shtick goed werkt 

bevestigen Stad Antwerpen, Federal-Mogul, AB, 
Helmut Lotti, Tomabel, Manus, ccBe en andere 
snoodaards. 

Wij maken uw logo

Kom langs bij Shtick en keer huiswaarts met uw 
uniek, op maat gemaakte shticker van uw eigen 
logo. Ter plekke gemaakt, geïnspireerd door het 
moment. 10 minuten - de klok start nu - meer heb-
ben wij niet nodig. Dat u er een glas bijkrijgt mag 
dus niet de enige reden zijn om langs te komen.

  13 — 18 uur

9

Atelier VÖLK 
Eikelstraat 25
tomvolkaert@gmail.com
www.ateliervolk.be

Atelier VÖLK huisvest enkele jonge kunstenaars en 
ontwerpers die vanuit hun eigen discipline werken. 
Hun atelier bulkt van de creativiteit en toont de 
kiemen van ambitieuze projecten. Je kan bij hen 
terecht met al je vragen rond binnenschrijnwerk, 

maatwerk, meubelbouwerij en voor interessante 
interieurideeën.

Open VÖLK

Kom op bezoek voor een unieke kijk in de ateliers 
van de jonge kustenaars en makers en zie de kie-
men van hun projecten in een inspirerende ruimte. 

  13 — 18 uur

11

12 Bob Torfs
Victor Jacobslei 52
0475 98 04 66  
bob-torfs@hotmal.com
www.bobtorfs.be 

Het atelier van Bob is niet alleen fantasievol, het 
staat ook letterlijk vol! Je vindt er postkaarten, 
originele publicaties en geestige attributen zoals 
imitatiegroenten, - taarten, - bloemen en -vogels, 
om het dagelijks leven op te vrolijken. Op verschil-

lende plaatsen in de buurt zie je ook muurschilde-
ringen, rolluikschilderingen en wegwijzers van de 
hand van Bob. Elke vrijdag is er bij Bob een open 
atelier van 14 tot 16u.

Open atelier

Neem een kijkje in de traphal en het atelier gevuld 
met schilderijen en andere verrassende creaties. 

  13 — 18 uur

CAMPO & CAMPO

EYE LOCO

Stofwisseling

© Olympe Tits



Academie Berchem beeld

Frans Van Hombeeckplein 29 & 
Willem Van Laarstraat 21 
03 292 63 00 
info.beeld@academieberchem.be
www.academieberchem.be

Heb je al langer zin om een artistieke opleiding 
te volgen? Ontdek dan de brede waaier van 
opleidingen aan de academie, zowel voor kinderen, 
jongeren als volwassenen. Je leert vakspecifieke 
technieken en ontwikkelt een eigen stijl onder 
professionele begeleiding.

EXPO Fusion of glass and books  
(locatie: Vitrine Onze-Lieve-Vrouwstraat)

De afdelingen glas- en boekkunst van de academie 
Berchem gaan samen in zee en creëren een fascine-
rende wereld waar boeken en glas samensmelten 
tot één geheel.

 13 — 18 uur

OPEN ATELIERS Schilderkunst,  
beeldhouwen en juweel  
(locatie: Willem Van Laarstraat 21)

Bezoek de verschillende ateliers in de academie en 
maak er kennis met de docent. Je ziet de resultaten 
van de verschillende groepen en leert welk proces 
je als leerling doorloopt om een vak te leren.

 13 — 17 uur

16

Willem Van Laarstraat 15-17
03 286 43 63 
info@academieberchem.be
www.academieberchem.be

Wil je kind zingen, muziek maken of spelen met 
woorden? De academie heeft een brede waaier van 
opleidingen voor kinderen, jongeren en volwas-
senen. Zowel binnen het vak muziek als binnen 
woordkunst word je begeleid door professionele 
leerkrachten. 

Workshop Slam Poetry etcetera

Omschrijving activiteit: ontdek het eindeloze spel 
van woorden en klanken, van Slam Poetry, en ande-
re taalkundige kunsten, gecreëerd door leerlingen 
van de woordafdeling van de 
academie.

 14 — 14.30 uur

Academie Berchem muziek-woord15

Statiestraat 47
0478 47 85 79 
maritginevro@gmail.com
facebook.com/BerchemCreatives 
berchemcreatives.be

Meet #BerchemCreatives, een community van 
superdiverse creatieve entrepreneurs die elkaar 
inspireren, stimuleren en kruisbestuiven via 
netwerking en co-creatie. Ze maakt er haar missie 
van om leegstaande winkels, magazijnen en kerken 
om te vormen tot creatieve hubs: tijdelijke publieke 
ruimtes waar creatieve ondernemers een podium 
krijgen voor performances, exposities, inspiratie- en 
coachingsessies, … 

Foto-expo #BerchemCreatives door Jonathan 
Ramael

Neem een kijkje in het bureel waar de vzw werkt. 
Jonathan Ramael fotografeerde bekende en minder 
bekende creatievelingen met hun ‘BERCHEM Creative 
District of Antwerp’-trui, waaronder Sergio Herman, 
Adil Aarab, Dimitri Leue, Kristien Hemmerechts, 
Arbi El Ayachi, Helmut Lotti, Tom Van Dyck, Veerle 
Dobbelaere en Koen De Graeve. Poseer zelf in de fel-
begeerde ‘BERCHEM Creative District of Antwerp’-trui 
voor een Instagram-foto.

 13 — 18 uur

Berchem Creatives 

Het zoekend hert 

17

18
Koninklijkelaan 43
0473 68 66 65
hetzoekendhert@gmail.com
www.hetzoekendhert.be

Filosofiehuis Het zoekend hert (The searching deer)
besteedt kwaliteitsvolle aandacht aan belangrijke 
tradities en nieuwe ontwikkelingen in de filosofie 
en voor de grensgebieden tussen filosofie en kunst. 
Je kan bij Het zoekend hert terecht voor lezingen, 
boekpresentaties, meesterklassen, filosofische 
wandelingen, vormingscycli, theaterproducties en 
exposities.

Expo Fenomenologie van de Feniks

Bij de lezingencyclus ‘Denkers van de radicale om-
mekeer’ presenteert filosofiehuis Het zoekend hert 
de expo ‘Fenomenologie van de Feniks’ met werken 
van Rinus van de Velde, Elisabeth Van Dam en Stef 
Kamil Carlens. Bijkomend wordt De Nieuwjaarsle-
zing 2016 ‘Voor we met z’n allen uit elkaar vallen’ 
van Bart Moeyaert, in boekvorm aangeboden.

 13 — 18 uur

Patriottenstraat 29
03 218 56 74 
info@dewrikker.be
www.dewrikker.be

Kleine stadsdrukkerij De Wrikker is een coöpera-
tieve drukkerij in zelfbeheer met oog voor sociale 
en ecologische waarden. De Wrikker drukt van 
zeer kleine tot grote oplages, doet zelf layout en 
ontwerp en draagt bij tot de ontwikkeling van 

buurtinitiatieven. In de ruimtes zijn ook startups 
aan het werk zoals zeefdrukkers en krijgen organi-
saties zoals het voedselteam een plek.

Open atelier

De drukkers van de Wrikker zetten de deur open en 
geven graag een rondleiding. Een mooie kans om 
binnen te kijken bij een professionele drukkerij.

 13 — 18 uur

De Wrikker 19

[FRAME141]
Gitschotellei 141
0477 71 92 35 
cristinadelamadera@gmail.com
www.frame141.com

[Frame141] opent voor het eerst haar deuren tij-
dens Made in Berchem. Het is een splinternieuwe 
co-workingplaats. Het videobureau Pilot Frame van 
Wim de Baere, architectenbureau Friday Office en 
fotografe Cristina de la Madera zijn hier gehuisvest, 
maar [Frame141] staat ook open voor nieuwe 
talenten en samenwerkingsprojecten.

Fotoshoot en green screen introductie

Aanschouw de architecturale verwezenlijkingen 
van Friday Office, de fotowerken van Cristina de la 
Madera en de filmprojecten van Wim de Baere. 
In de studio kunnen kinderen een leuke fotoshoot 
houden bij Cristina. Met de green key van Wim 
wanen ze zich in een in een hele andere wereld! De 
foto’s en films zijn achteraf te bekijken op de site. 
In de tuin zorgen DJ Papa Mojito en een drankje 
voor de zomerse sfeer.

 13 — 18 uur

20

Zilver-Linde
Eikelstraat 42
0479 30 14 56
zilver-linde@hotmail.com 
www.zilver-linde.be 

Nicholas en Caroline zijn een creatief koppel. Hij 
is meubelmaker, zij is zilversmid. Naast een vaste 
collectie juwelen in zilver, werkt Caroline ook aan 
een eigen collectie en persoonlijke opdrachten voor 
klanten. De nadruk ligt bij beiden steeds op het 
maken van unieke stuks met oog voor creativiteit, 
originaliteit, het ambachtelijke, duurzaamheid en 
schoonheid. 

Open huis: mode, juwelen en interieur

Je kan de hele dag bij Zilver-Linde binnenwandelen 
en proeven van verschillende ambachten. In de 
ateliers zie je hoe een zilversmid en meubelmaker 
te werk gaan. Daarnaast presenteren de nieuwe 
buren van Zilver-linde hun handgemaakte modecol-
lectie ‘ Your Charlie’. 

 13 — 18 uur

Gratis Skinstamps 

In het atelier van Zilver-Linde kan je gratis een 
originele, handgemaakte stempelafdruk op je huid 
laten plaatsen: persoonlijk of grappig gepimpt, 
voor jong en oud!

  13 — 18 uur
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Tweede Verdieping
Eikelstraat 25-31
0494 75 55 55
pieterjennes@msn.com

Tweede Verdieping is een collectief van individuele 
kunstenaars, gevormd in 2013. Jonge kunstenaars 
bundelen hier werkmiddelen, materiaal en kennis 
en werken samen op de tweede verdieping van 
Extra City Kunsthal. Ze vonden hier een werkbare 
structuur voor artistieke productie. 

Open Huis

Je ziet de artiesten aan het werk en krijgt een 
woordje uitleg over de werking van Tweede Verdie-
ping en het werk van de kunstenaars. 

  13 — 18 uur.

13



Zillebekelaan 6A
03 218 83 23 
info@deneglantier.be
www.deneglantier.be

Jeugdcentrum Den Eglantier opende de deuren 
in 2004 in een gerenoveerde cinemazaal in 
Groenenhoek en profileert zich sindsdien als een 
enthousiast jeugdcentrum. Jongeren van 12 tot 
26 jaar met verschillende smaken en voorkeuren 
krijgen de ruimte om activiteiten te organiseren: 
van intieme of energieke optredens in de zaal tot 
gezellige instuiven.

Den Eglantier ‘Painted’

Berchem kan uitpakken als het district met de 
meeste streetart in Antwerpen, zelfs in Vlaanderen! 
Dit is ook zichtbaar in jeugdcentrum Den Eglantier. 
Op een toer doorheen het gebouw, van de kelder 
tot de wc’s, worden de verschillende streetart-wer-
ken toegelicht. Je ziet ook artiesten live aan het 
werk terwijl een dj voor leuke beatjes zorgt. 

 13 — 17 uur

Den Eglantier22

Di-Cintura
Auwersstraat 14
0484 66 26 44  
info@di-cintura.com
www.di-cintura.com

Lederwarenatelier Di-Cintura is gespecialiseerd in het 
maken van ceinturen. Daarnaast is er in samenwer-
king met designcollectief QAPO. De interieurcollectie 
werd in april 2016 voor het eerst gepresenteerd op 
de Salone di mobile in Milaan. Di-Cintura maakt ook 
speciale producties voor internationale klanten in 
mode-, meubeldesign en horeca. De combinatie van 

een hypermoderne flashcutmachine voor het snijden 
van de materialen en een authentiek machinepark 
voor de afwerking maakt dit atelier uniek in zijn 
soort. En dat gewoon bij u om de hoek!

Workshop etui maken

Bij Di-Cintura kan je de hele middag binnen lopen. 
Er zijn ook twee workshops waarin je onder bege-
leiding een etuitje voor visitekaartjes kan maken 
(max. 10 deelnemers). 

 14 en 15.30 uur

23

PAKT
Regine Beerplein 1
www.pakt-antwerpen.be
www.facebook.com/paktantwerpen

PAKT is een unieke industriële site in volle 
ontwikkeling in de dynamische buurt van het 
Groen Kwartier. Een mix van creatieve bedrijven en 
ondernemers krijgt hier haar thuisbasis en krijgt 
alle ruimte voor interactie en samenwerking.

Voorproeverij

Je krijgt een unieke kans om deze bijzondere site te 
bezichtigen. Onder de bedrijven en projecten die 
hier hun intrek zullen nemen zitten Boer Bram die 
groenten kweekt op het dak, oesterzwamkwekerij 
Caffungi en de koffiebranderij van Caffénation. 

Kasserol bereidt gerechten met lokale producten. 
Deze kleppers laten je letterlijk een voorproefje 
nemen van wat PAKT in petto heeft. LINCH is 
een nieuw eigenzinnig live muziek concept in 
Antwerpen en laat ook bij PAKT van zich horen.

 13 — 18 uur

Workshop zaadbommen maken

Boer Bram leert kinderen hoe ze zaadbommen 
kunnen maken. Als je zo’n zaadbom op de 
juiste plek gooit, zie je enkele weken later een 
bloemenexplosie!

 14 — 16 uur

24

21 gaGarin
Eikelstraat 25-31
0485 06 79 87
gagarin@skynet.be
www.gagarin.be

GAGARIN is een tweejaarlijks tijdschrift dat volledig 
gewijd is aan speciaal geschreven teksten van 
beeldende kunstenaars die vandaag, waar ook ter 
wereld, werken. Opgericht in het millenniumjaar 
2000 documenteert GAGARIN de eerste decennia 
van deze eeuw in kunstenaarsteksten. GAGARIN 

richt zich tot diegenen die bereid zijn om stimule-
rende kunst en ideeën te zoeken wanneer ze nog 
fris zijn. 

GAGARIN – de Kunstenaars in hun Eigen Woorden

Aan de GAGARIN-tafelwinkel kan je tijdschriften 
inkijken en een informatieve babbel slaan met 
bezieler Wilfried.

 13 — 18 uur

KUNST/WERK

gezeever

© Raymond Mallentjer

© Peter Verdonck



25 Gezeever
Marialei 25
0476 541 489
info@gezeever.be
www.gezeever.be

Fan van zeefdruk? Dan moet je bij Gezeever zijn. 
Gezeever is de open zeefdrukwerkplaats bij De 
Veerman. Naast een gedeeld atelier is Gezeever 
een ontmoetingsplaats en krijg je de ruimte om 
ideeën en technieken uit te wisselen en nieuwe 
samenwerkingen aan te gaan. Er is ook een work-
shop-aanbod.

Workshop: Lang leve de ijsjes

Worden het één of twee hoorntjes? Vijf of zes 
bolletjes? Gouden hagelslag of een fluo citroen? 
Zeefdruk je eigen vrolijke ijsje op papier. Voor 
kinderen van 5-14 jaar

 12 — 12.45 uur 
 15 — 15.45 uur

Workshop: Groeten uit Berchem 

Zin om zelf te zeefdrukken? Er staan een paar 
supertoffe “Groeten uit Berchem” ontwerpen op 
zeef en jij mag ze op een postkaartje drukken. Voor 
iedereen van 15-99 jaar

 13.30 — 14.15 uur 
 16.15 — 17.00 uur

27 Campo & Campo
Grote Steenweg 19-21
03 218 47 77 
guy@campocampo.be
www.campocampo.be

Campo&Campo is het oudste Belgische veilinghuis, 
gesticht in 1897 en sinds 1992 gevestigd in de 
vroegere cinema Berchem Palace. Guy Campo or-
ganiseert jaarlijks twee moderne en hedendaagse 
kunstveilingen, drie klassieke kunst- en antiekveilin-
gen en een grafiekveiling. Er vinden ook tentoon-
stellingen plaats van hedendaagse kunstenaars. 
Elke dinsdag en donderdag kan je er terecht voor 
gratis expertise van schilderijen en kunstobjecten.

Kijkdag kunst- en antiekveiling + gratis expertise 

Bezoek een expositie van meer dan 700 loten: 
19de-eeuwse kunst, oude meesters, beelden, zilver, 
porselein, juwelen, curiosa…Je krijgt ook uitleg 
over de werking van een veilinghuis.  
Als je vermoedt dat je een schat op zolder hebt 
liggen kan je vandaag de waarde laten schatten 
door experts! 

 13 — 18 uur

Platform 0090
Eikelstraat 25
0486 59 03 53 (Valerie De Visscher)
valerie@0090.be
www.0090.be

Platform 0090 is een nomadische organisatie, ‘een 
huis zonder thuis’. Ze fungeert als een internatio-
naal platform, een werkplaats en draaischijf voor 
onderzoek, creatie, residentie, productie en presen-
tatie van multidisciplinaire kunst met referenties 
naar het ‘Midden-Westen’. 

Open huis

Platform 0090 presenteert haar werking aan de 
hand van teksten, beeldmateriaal, video’s en 
projecties. 

 13 — 18 uur

28

Retina Dance Company 
Driekoningenstraat 126
03 218 87 53
natalie@retinadance.com
www.retinadance.com

Retina is een hedendaags dansgezelschap onder 
leiding van choreograaf Filip Van Huffel en heeft 
meer dan 20 voorstellingen gemaakt die op inter-
nationale podia werden voorgesteld. Retina werkt 
op dit moment op projectmatige basis. Retina heeft 
ook een uitgebreid educatief luik en heeft met 
Kinderen Dansen en Retina Jongeren een vaste plek 
binnen het cultuurcentrum Berchem. 

Open les: hedendaagse en klassieke dans

Sabin Ceulemans begeleidt twee lessen klassieke 
dans voor beginners en voor dansers met ervaring. 
Kinderen van 8 tot 11 jaar kunnen zich inschrijven.
Aansluitend is er een hedendaagse dansles met 
Thais Stabel voor 10 tot 13 jarigen. Op het einde is 
er een korte demonstratie.

 14 uur: klassiek ballet beginners
 15 uur: klassik ballet gevorderden
 16 uur: hedendaagse dans

26
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30

31

Kornél
Sint-Lambertusstraat 1
03 501 59 22
kornelkoffie@gmail.com 
www.kornel.be

Kornél is een coöperatieve koffiebar met co-wor-
king atelier. Goeie koffie. En goeie thee. Dat is de 
basis. En daar hoort taart bij, of toch minstens 
een koekske. Kornél is iets van iedereen. Je kan er 
afspreken met je vrienden, buren en zakenpartners 
of er even rustig alleen zijn. Bij Kornél laten ze ook 
graag dingen gebeuren: expo’s, kleine concerten, 
workshops, pop-upshops, hondenkapsalons… 
Suggesties zijn altijd welkom! 

Expo Trui Chielens

Trui Chielens (18 • 10 • 1987, Poperinge) heeft een 
stijl die wat hoekig en weerbarstig is, maar vol 
speelse observaties zit. Ze tekent op een grafische 
manier met sobere lijnen en vaak met een beperkt 
kleurenpalet. Haar beelden lijken op het eerste 
zicht vrolijk en kinderlijk maar als je dieper kijkt 
tonen ze een donkere melancholische sfeer. 

 10 — 18 uur

Kunst/Werk
Eikelstraat 25
0478 34 26 06
griet.verstraelen@kunst-werk.be
www.kunst-werk.be

Kunst/Werk (K/W) is een professionele organisatie 
voor hedendaagse dans. Ze ondersteunt het werk 
van choreografen Marc Vanrunxt en Salva Sanchis. 
K/W staat voor radicale dans: het volhouden en 
herhalen van een beweging, een improvisatie, een 

samenwerking. De dans die K/W creëert, vertrekt 
vanuit een overtuiging in de zeggingskracht van 
beweging.

Videovertoning van Kunst/Werk producties

Kunst/Werk presenteert in Extra City videowerken 
van Marc Vanrunxt en Salva Sanchis in samenwer-
king met verschillende beeldende kunstenaars.

 13 — 18 uur

Extra City Kunsthal32
Eikelstraat 25-31
03 677 16 55 
info@extracity.org
www.extracitykunsthal.org

Extra City Kunsthal is een platform voor artistieke 
productie, presentatie en debat en spreekt hiermee 
een geëngageerd publiek aan. Haar tentoonstel-
lingsprogramma focust op hedendaagse artistieke 
ontwikkelingen in België en het buitenland. 
Het eigen programma wordt uitgewerkt in samen-
werking met lokale en internationale partners, 
musea en universiteiten. 

Rondleidingen doorheen ‘Riddle of the Burial 
Grounds’

De tentoonstelling ‘Riddle of the Burial Grounds’ 
samengesteld door Tessa Giblin, is doorlopend 
geopend. Wie hier meer over te weten wil komen 
kan deelnemen aan een gratis rondleiding. 

Radioactief materiaal, opgeslagen in betonnen 
tunnels diep onder de grond, kan een catastrofale 
ramp veroorzaken tot ver in de toekomst, tot 
in een tijdperk waar we ons nauwelijks iets bij 
kunnen voorstellen. Met aandacht voor tekens, 
voorwerpen en mijlpalen uit het verleden, kijkt de 
groepstentoonstelling ‘Riddle of the Burial Grounds’ 
vastberaden naar de toekomst.

 14 uur en 16 uur

Straatfeest

Extra City zet haar zomerterras op straat en schenkt 
frisse drankjes. 

 13 — 18 uur

29 Groenenhoek Expo
Helderstraat 7
0498 39 60 51
walter_deridder@skynet.be

Een groep Berchemse kunstenaars die samen 
de richting Kunstlab in de Academie van Wilrijk 
volgen, presenteert haar werk. De kunstenaars 
volgden verschillende vooropleidingen: schilderen, 
beeldhouwen, glaskunst, grafiek… Die verschillen-

de achtergronden geven een geweldige kruisbestui-
ving aan ideeën en technieken als ze samen aan 
projecten werken.

Expo

De kunstenaars tonen eigen werk in een tentoon-
stelling.

 10 — 18 uur

Na een inspirerend parcours langs exposities en 
ateliers kan je de dag in stijl afsluiten op het terras 
van PAKT. Tenmidden van het Groen Kwartier worden 
de Berchemse biertjes koud geserveerd en de hapjes 
warm bereid.

De residenten van  PAKT slaan voor deze gelegenheid de handen in elkaar en 
serveren een smakelijke afsluiter. Zo werkt de Foodtruck van Kasserol met de 
oesterzwammen van kwekerij Caffungi en de groentjes van Boer Bram. De 
bieren op de drankenkaart komen uit Berchemse microbrouwerijen. Of hoe 
lekker Made in Berchem kan zijn! Muziek mag niet ontbreken: de platenrui-
ters van Linch doen dromen van de zomer!

Regine Beerplein 1
 vanaf 18 uur

PAKT ER NOG EENTJE



www.ccberchem.be

03 286 88 20

Colofon

Projectcoördinatie en eindredactie: Tine Mallentjer
Vormgeving: Shtick

Made in Berchem is een project van district Berchem en cultuurcentrum Berchem en kwam 
tot stand met de steun van district Berchem.

V.U. Steven Van Goethem, Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem

  www.madeinberchem.be  
  ccberchem@stad.antwerpen.be 
  03/ 286 88 20

Er beweegt iets in Berchem. In het straatbeeld 
duiken steeds meer artistieke en creatieve plekken 
op: kleine grafische bureaus, verborgen galerijtjes, 
meubelwerkplaatsen, dansstudio’s…. Made in 
Berchem zet deze plekken letterlijk op de kaart!

Op zondag 29 mei kan je met de creatieve kaart in deze programmabro-
chure op ontdekkingstocht en kennis maken met een dertigtal verborgen 
creatieplekken. Ze zetten de deur open en tonen met plezier wat ze in huis 
hebben. 

Van rondleidingen tot workshops of voorstellingen. Overal valt iets te 
beleven. Met het tweejaarlijks evenement wil Made in Berchem meer 
bekendheid geven aan de vele artistieke organisaties en creatieve onder-
nemingen die in de buurt actief zijn. Het wordt duidelijk dat Berchem een 
creatief district is met een grote aantrekkingskracht op kunstenaars en 
creatief talent. Made in Berchem wil ook samenwerking stimuleren tussen 
deze organisaties en een boost geven aan de positieve dynamiek die in de 
buurt aanwezig is. 

Made in Berchem is een initiatief van het district Berchem en het 
cultuurcentrum Berchem. De creatieve kaart werd ontworpen door het 
Berchemse ontwerpbureau Shtick.


