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!

De Theatergarage

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.

Open huis bij creatief gespuis

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 cultuurcenBerchem staat bekend als hét
trum Berchem. De creatieve kaart werd ontworpen door het Berchemse
ontwerpbureau
Shtick. van Antwerpen.
creatieve district

Artistieke organisaties en creatieve
ondernemingen maken achter doodgewone huisgevels exclusief gerief.
Van authentiek Berchems bier tot hele
werelden in 3D. Made in Berchem laat je
binnenkijken bij Berchemse beloften.

ZINK

Op zondag 6 mei kan je -gewapend met de creatieve kaart
in deze brochure- op ontdekkingstocht langs een dertigtal
organisaties. Ga zelf zeefdrukken met behulp van de
Idiosyncratische Machine van Gezeever, maak een lepelkanon bij Walrus & Vlinder en bezoek ‘T DAK van PAKT.
Overal valt iets te beleven!
Made in Berchem wil meer bekendheid geven aan de vele
artistieke organisaties en creatieve ondernemingen die in
de buurt actief zijn. Made in Berchem wil 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 ccBe. De creatieve kaart werd ontworpen door het
Berchemse ontwerpbureau Shtick.

Zondag 6 mei vanaf 11 uur
infopunt: Academie Berchem,
Willem van Laarstraat 15
www.madeinberchem.be

Activiteit geschikt voor kinderen
Hier wordt eten geserveerd
Hier wordt drinken geserveerd
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1 ccBe • Driekoningenstraat 126
2 KOSMONAUT • Driekoningenstraat 126
3 WArd/waRD • Driekoningenstraat 126
4 ACADEMIE BERCHEM MUZIEK EN WOORD •
Willem van Laarstraat 15-21
5 ACADEMIE BERCHEM BEELDENDE KUNSTEN •
Frans Van Hombeeckplein 29
6 AMAR 14 • Grotesteenweg 63
7 BOB TORFS • Victor Jacobslei 52
8 BIEREN VAN BEGEERTE • Marie-Josélaan 51
9 HET ZOEKEND HERT • Koninklijkelaan 43
10 CAMPO & CAMPO EN HYGGE•
Grotesteenweg 19-21 en Grotesteenweg 15
11 DANSSTUDIO ARLEKINO • Boomgaardstraat 211
12 DE CLERCK ZADELMAKERIJ •
Willem van Laarstraat 76
13 DE WRIKKER • Patriottenstraat 29
14 DE VEERMAN • Marialei 25
15 GEZEEVER • Marialei 25
16 STOFWISSELING • Marialei 36
17 EXTRA CITY• Eikelstraat 25-31
18 EXTRA FIKA EETCAFÉ • Eikelstraat 29

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

PLATFORM 0090 • Eikelstraat 25-31
Kunst/Werk • Eikelstraat 25
ZILVER–LINDE • Eikelstraat 42
SHTICK • Sint-Lambertusstraat 33
KORNÉL • Sint-Lambertusstraat 1
ZUID-OOST OVER DE RING • Statiestraat 5
STADSMAKERS • Statiestraat 5
TANGERINE SUNSHINE • Statiestraat 122
TOKO 139 • Statiestraat 139
WALRUS & VLINDER • Statiestraat 133
FRAME 141 • Gitschotellei 141
ZINK • Pretoriastraat 84
DE THEATERGARAGE • Bouwhandelstraat 72
LIEVE DESAIR • Gitschotellei 317
PAKT • Lamorinièrestraat 161/ Regine
Beerplein 1 (via ’t Groen Kwartier)
34 THE HOLOGRAPHER • Lamorinièrestraat 161/ 		
Regine Beerplein 1
35 POP UP KUNSTENPLEIN • Tussen de
Grotesteenweg, Vredestraat, Willem van
Laarstraat en de Driekoningenstraat
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1 ccBe
Driekoningenstraat 126
03 286 88 20
ccbe@stad.antwerpen.be
www.ccbe.be

ccBe is een geweldige cultuurplek met veel
liefde voor de buurt. Het hele jaar door kan je er
podiumvoorstellingen bijwonen met de nadruk op
dans en theater en met de nodige aandacht voor
diversiteit. Daarnaast brengt het cultuurcentrum
ook graag sfeer in de buurt en zet het projecten op
zoals de buurttuin naast het cultuurcentrum of een
straattheaterfestival in het Groen Kwartier. Tijdens
Made in Berchem wordt heel ccBe ingepalmd en
kan je ook de creaties van onze gastgezelschappen
bewonderen.
Deep are the woods
In een dertig-minuten durende performance nodigt
kunstenaar Arnal-Burtschy je uit in een magisch
universum waarin hij aan de hand van licht en

rook verschillende ruimtelijke illusies creëert die
rechtstreeks op je inwerken. Als een kathedraal
zonder muren daagt het licht je uit om je perceptie
van de wereld uit te breiden.
ccBe kleine zaal – max 12 pers.
Om het half uur start een nieuwe voorstelling
Doorlopend van 11 — 17 uur

Deep are the woods

Misconnected (14+)
Een jaar lang belde theatermaakster Kyoko Scholiers
met mensen die niet meer verbonden zijn met
de samenleving. Zo sprak ze met gevangenen,
vluchtelingen, prostituees, patiënten en pechvogels.
Kyoko stopte al die verhalen in vier telefooncellen.
Stap in de telefooncel, draai een nummer en kies zo
je verhaal. Elk verhaal duurt 5 minuten.
ccBe 2de verdieping
De telefooncellen kan je individueel betreden.
Niet geschikt voor rolstoelgebruikers.
Doorlopend van 11 — 17 uur.
Misconnected

2 Kosmonaut
Driekoningenstraat 126
0477 82 54 89
hello@kosmonautproduction.org
www.kosmonautproduction.org

Kosmonaut is een alternatief managementbureau
dat podiumkunstenaars ondersteuning biedt in het
vormgeven van hun traject en het verwezenlijken
van hun creaties. Het bureau werd opgericht in 2013
door drie jonge initiatiefnemers die besloten hun
veelzijdige en complementaire knowhow te bundelen en een vernieuwende artist-centered organisatie
uit de grond te stampen.
Sabine Molenaar/Sandman
De Nederlandse choreografe en danseres Sabine
Molenaar maakt onder de noemer Sandman
beeldrijke voorstellingen, films en installaties waarin
de associatieve logica van het dromen regeert
en ze personages op wonderbaarlijke wijze laat
transformeren. Op Made in Berchem toont ze in ccBe
de kortfilms ‘Kali’ en ‘That’s It’ en zie je haar live aan
het werk in ‘Let’s weave our findings together…’, een

impro-installatie waarbij het publiek haar woorden
voedt die ze met een rituele concentratie verteert en
omzet in bewegingstaal.
Blauwe Zaal
‘Kali’ + ‘That’s It’: 11 — 16 uur
‘Let’s weave our findings together..’: 13 — 14 uur

© Sigrid Spinnox

Nat Gras (2,5+)
Nat Gras maakt zintuiglijke dansvoorstellingen
voor een jong publiek. De meest recente creatie,
‘Wegversperring’, kwam tot stand in nauwe samenwerking met ccBe. In maart 2019 gaat een nieuwe
voorstelling in première. Tijdens Made in Berchem
deelt choreografe Goele Van Dijck met haar publiek
alvast enkele snapshots uit het vooronderzoek, in de
vorm van korte improvisaties, bedoeld voor kinderen
vanaf 2,5 jaar. Kernwoorden binnen het onderzoek
zijn ‘huid’ en ‘haar’.

© Maarten Vanden Abeele

Gele Zaal
14 — 16 uur

3 WArd/waRD
Driekoningenstraat 126
0471 01 18 34
office@wardward.be
www.wardward.be

Wat drijft de hedendaagse mens? ‘Instinctief’ en ‘explosief’ zijn woorden die haar werk sterk typeren.

WArd/waRD is het Nederlands-Vlaamse gezelschap
van choreografe Ann Van den Broek. In 2000, na een
actieve en succesvolle carrière als danseres, besloot zij
zich volledig toe te leggen op het ontwikkelen van haar
eigen choreografisch werk. De afgelopen jaren heeft zij
succesvol een eigen stempel weten te drukken op de
dans in Nederland en België. Het uitgangspunt voor
haar werk zijn emoties en menselijke gedragspatronen.

WArd/waRD laat zien hoe een dansvoorstelling tot
stand komt en biedt vandaag een exclusieve kijk in
hun creatieproces. Ann Van den Broeck zet de deur
van de schouwburg op een kier, en laat je voor het
eerst toekijken hoe zij en haar dansers werken aan een
creatie. Bloed, zweet en tranen, vanop de eerste rij.

Creatieproces van een dansvoorstelling

Schouwburg
11 — 18 uur

WArd/waRD

4-5 Academie Berchem
Willem van Laarstraat 15-21
03 292 63 00 (beeld) en 03 286 43 63 (muziek-woord)
info@academieberchem.be
www.academieberchem.be

Ben je gebeten door kunst en wil je beelden
creëren? Droom je al langer van acteren? Sta je
te springen om te zingen of een instrument te
bespelen? Op de Academie Berchem gaat een
nieuwe wereld voor je open. Opleidingen zijn er
voor jong en oud. Je leert vakspecifieke technieken
en ontwikkelt een eigen stijl onder professionele
begeleiding.
Het kleine kamertje
Kom naar het grote project ‘Het kleine kamertje’
van de Academie Berchem muziek-woord-beeld.
Expo’s, theater, performances, readymades, zang
en muziekvoorstellingen kleuren deze dag tot een
boeiend en artistiek geheel.
Doorlopende activiteit

Kunstroutes
Sluit je aan bij één van de drie kunstroutes om
11, 13 en 15 uur. Geniet al wandelend met volle
teugen van korte opeenvolgende voorstellingen
begeleid door een gids. Daarnaast zijn er ook heel
wat activiteiten doorlopend te bezoeken in de
Academie Berchem.
Eerste kunstroute: 11 uur — (duur +/- 90 min)
Tweede kunstroute: 13 uur — (duur +/- 90 min)
Derde kunstroute: 15 uur — (duur +/- 90 min)

Briefgeheimen (leerlingen welsprekendheid)
Geheimen op postkaarten. Anoniem verstuurd,
soms banaal en soms ontroerend. Je hoort hier de
allerdiepste geheimen. Geef jij jouw geheim ook
prijs?
Colours (leerlingen PopJazz)
Vanuit niets ontstaan eenvoudige tonen. Tonen
worden klanken. Klanken krijgen kleur en kleuren
worden beeld. Beeld in klank, klank in beeld. Een
minimalistisch audio-visueel spektakel.
Besmet (leerlingen musical)
Enkele zusters bekommeren zich om hun patiënten
die aan een zeer vreemde aandoening lijden.

De douche (leerlingen klassieke zang)
Vochtige, hete dampen doen onze stembanden
kirren van plezier. Badkamergalm geeft ons
vleugels. Geniet vandaag van een vocaalhygienische beleving.
Blauwbaard (speltheater jongeren)
Een sleutel, een gesloten deur, een kamer. Het
moment dat verlangen en nieuwsgierigheid het
overnemen. Maar eens die deur open gaat, worden
alle zekerheden en dromen kapot geslagen.
Ornitholoog (leerlingen kunstenlabo)
Een vliegende vogel vindt altijd wat! Kinderen
laten hun veren zien. Maar of ze een vogel voor
de kat zijn, pechvogels, de hoofdvogel schieten,
of zo vrij als een vogeltje in de lucht … Zoek de
ornitholoog in jezelf en ontdek hoe ze gebekt zijn.
Psst, ik wil je een geheim vertellen...
(Leerlingen woord en spel)
Benieuwd naar de poëtische en expressieve
geheimen van de allerjongsten? Ze worden je toe
gefluisterd doorheen de dag. Voor één keer mogen
geheimen doorverteld worden... Stiekem dan toch.
Cell Block Tango uit Chicago
(leerlingen samenzang, tieners en volwassenen)
Benieuwd naar de moordlustige dames uit
‘Chicago’? Beluister dan hier de ‘Cell Block Tango’
en kom te weten wie deze dames om het leven
bracht … en hoe !
Wipe My JAZZ (leerlingen combo PopJazz)
Spits je oren. Check this shit. Kan jij horen, wie
waar zit?

Doorlopend programma
Er zijn ook heel wat activiteiten doorlopend te
bezoeken in de Academie Berchem.
Doorlopende programma’s: 11 — 17 uur

WC-klets (Leerlingen drama, toneel en voordracht)
Laat je onderdompelen in de wondere wereld van
de wc-spreuken. Jonge en oude, arme en rijke,
exotische en andere sujets leren je de etiquette van
de toiletten.
Beeldhouwexpo (atelier beeldhouwen)
Boetseren, mallen maken, hout- en steenkappen,
lassen en bronsgieten ... Kom naar de verrassende
expo in het beeldhouwatelier!
Kleinste Kamertje (atelier juweel)
Studenten tonen hun verzameling zelfontworpen
kleinere objecten in het kleinste kamertje van
de Academie. Deze objecten vertellen veel over
onszelf, de omgeving en maatschappij.
Ik ben, ik heb, ik hou van,...
(atelier grafische vormgeving)
“Ik ben, ik heb, ik kan, ik wil,…” allemaal dromen
en wensen. Studenten maakten posters van hun
portret en vertellen ons hun voorkeur vanuit hun
eigen kamertje.
Expo Da Vinci (atelier glaskunst)
Met Leonardo Da Vinci als inspirator gaan
studenten aan de slag. Ze ontleden, onderzoeken
en kleuren buiten de lijntjes.

Kijkdoosjes en scheurkalenders
(atelier illustratieve vormgeving)
Kijkdoosjes van kleine kamertjes. Beelden zonder
woorden, om even rustig te bekijken. Scheur maar een
blaadje van de kalender af, zolang de voorraad strekt!
The Cabin (Carolina Tafalla, studente tekenkunst)
Kom schrijven, tekenen en laat een spoor
achter. ‘The Cabin’ is een participatieve en
reizende installatie. Vandaag staat hij in de
Academie Berchem. Het proces van dit project
wordt vastgelegd via een expo met foto’s en
geluidsopnames.
Piepshow (jongerenatelier)
Kleine kamertje: het ene nodigt uit om te piepen,
het andere om blindelings af te tasten. Jongeren
dagen je uit om hun creaties met verschillende
zintuigen te ontdekken.
De hokjes van onze samenleving
(atelier boekkunst)
Elke mens in een hokje? In deze interactieve
installatie vormen al deze hokjes een complete
samenleving.
De kleine kamertjes van boekkunst
(atelier boekkunst)
Expo met uiteenlopende projecten en door jouw
ogen, een installatie met gedicht.

Proef de Oosterse sferen (leerlingen Bağlama)
Warme klanken van de Bağlama en Turkse
liederen! Zing, klap, geniet en wordt één met de
feestelijke muziekkamer uit Anatolië.
Onder de trap (atelier boekkunst)
Een herinnering brengt mij terug naar het huis van
mijn jeugd waar we met drie speelden, kweelden,
deugnieterij uithaalden, betrapt werden, ruzie en
straf kregen. Ik kruip stilletjes in de wereld van
mijn boek.
Hersenschimmen (atelier boekkunst)
Een muzikale vertelling... we zullen er aan moeten
wennen dat onze wereld kleiner geworden is en
dat alle dagen op elkaar gaan lijken.

Academie Berchem
© Koen Broos

6 Amar 14
Grotesteenweg 63
03 218 98 00
amar14@skynet.be
www.amar14.be

Dansstudio Amar 14 bestaat al 17 jaar en is
gespecialiseerd in alle vormen van Midden-Oosterse
dansen, vaak omschreven onder de noemer ‘Belly
Dance’ of Oriëntaalse buikdans. Vaste onderwijzer Meira
kreeg haar opleiding van internationaal befaamde
dansdocenten en reisde vaak naar Cairo voor persoonlijke
danslessen met de plaatselijke dansdiva’s. De laatste
jaren ontwikkelde Meira haar persoonlijke ‘Belly Dance
Fitness’, specifiek bedoeld voor het versoepelen van alle
spieren rond het bekken.

Initiaties Oriëntaalse dans
Op 6 mei kan je in dansstudio Amar 14 terecht voor
een waaier aan dansactiviteiten rond Oriëntaalse
Dans. Naast enkele dansdemonstraties van de
leden van dansstudio Amar 14 kan je ook zelf
proeven van korte initiaties rond deze vrolijke en
vaak onderschatte danstechniek.
Dansdemonstratie leden: 15 — 16 uur
Initiatie in Belly Dance Basics: 16 — 16.30 uur
Initiatie in Belly Dance Fitness: 16.30 — 17 uur

Amar 14

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

rolluikschilderingen en wegwijzers van de hand van
Bob. Elke vrijdag is er bij Bob een open atelier van 14
tot 16u.
Bodypainting

Bob tekent en schildert in zijn eigen, kleurrijke
stijl. Zijn atelier 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 verschillende
plaatsen in de buurt zie je ook muurschilderingen,

Neem een kijkje in de traphal en het atelier gevuld
met schilderijen en andere verrassende creaties.
Geef je ogen de kost in deze verrassende omgeving.
Op vraag maakt Bob voor jou een uniek ontwerp en
schildert dit met bodypaint op je arm.
Doorlopende activiteit

8 Bieren van Begeerte
Marie-Josélaan 51
koen@bierenvanbegeerte.be
www.bierenvanbegeerte.be

hergist op fles en is afgewerkt met Belgische hop
uit het West-Vlaamse Vlamertinge– is te verkrijgen
in enkele fijne Berchemse café’s.

Bieren van Begeerte ontwikkelt, produceert en
verdeelt hedendaags speciaalbier. Sinds hun
start in 2002 specialiseren ze zich in regionaal
verankerd en typisch Belgisch speciaalbier dat
ze zelf ontwikkelen en optimaliseren in hun
microbrouwerij in de Marie-Josélaan. Hun
vlaggenschip Kamil –een blond speciaalbier dat

Proeverij & toelichting
Doorlopende proeverij & toelichting bij de bieren
en het brouwproces in de voortuin, met uiteraard
Kamil maar daarnaast ook enkele speciale
brouwsels.
12 — 17 uur

9 Het zoekend hert
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 de grensgebieden tussen filosofie en kunst. Je
kan bij Het zoekend hert terecht voor lezingen,
boekpresentaties, meesterklassen, filosofische
wandelingen, vormingscycli, themadagen en
exposities.

Bieren van Begeerte

Face-to-face Philosophy
Kan filosofie je leven opwaarderen? Schuif aan
bij drie jonge auteurs-filosofen voor een innige
dialoog over jouw brandende vragen, bedenkingen
of eigen inzichten. Sanne Huysmans, Tomas Serrien
en Patricia Jozef staan klaar voor een wijsgerig tête
à tête gesprek. Voor wie zo’n face-to-face te intiem
is: de auteurs lezen afwisselend ook filosofische
passages uit eigen werk, respectievelijk ‘Rafelen’,
‘Klank’ en ‘Glorie’.
14 — 17 uur
Doorlopend filosofische face-to-face gesprekken en
voorleessessies die telkens een kwartier duren.

13 De Wrikker

& Campo
10 Campo
+ Hygge
Grotesteenweg 19-21
03 218 47 77
guy@campocampo.be
www.campocampo.be

Campo & Campo is het oudste Belgische veilinghuis
en galerij, gesticht in 1897 en sinds 1992 gevestigd
in de vroegere cinema Berchem Palace. Guy
Campo organiseert jaarlijks twee moderne en
hedendaagse kunstveilingen, twee klassieke kunsten antiekveilingen, twee grafiekveilingen en twee
burgerveilingen. Er vinden ook tentoonstellingen
plaats van 20ste eeuwse en hedendaagse
kunstenaars. Elke dinsdag en donderdag kan je er
terecht voor gratis expertise van schilderijen en
kunstobjecten.
Abstractie/Figuratie
De kunstenares Carolyn Spaenjaers kijkt samen
met kinderen naar de abstracte werken van
Gaston Bertrand. Door hun reactie geïnspireerd,

beschildert Caroline nadien hun gezichtjes. De
jongste bezoekers kunnen in een stoffen moestuin
werken, in een valse vijver vissen vangen en rusten
tussen de zachte distels gemaakt door Walrus &
Vlinder.
11 — 17 uur
Grotesteenweg 15
0473 92 66 40
hygge-antwerpen@telenet.be
www.hygge-antwerpen.be

Honger of dorst? Bij de buren vind je Hygge, een
koffie- en lunchbar. ’s Middags serveren ze een
saladebuffet met allerlei verse bereidingen en er is
elke dag verse soep. De nadruk ligt op vegetarisch
eten met vegan opties en af en toe een stukje
vlees. Zo houden ze hun ecologische afdruk zo
klein mogelijk zonder iets af te zweren. Naast het
lunchbuffet is er de hele dag door gebak.
Doorlopende activiteit

11 Dansstudio Arlekino
Boomgaardstraat 211
0497 44 34 87
info@dansstudio-arlekino.be
www.dansstudio-arlekino.be

Arlekino is een dynamische dansschool met de
nadruk op kwalitatieve opleiding en dansplezier.
Je kan er danslessen volgen vanaf de leeftijd van
3 jaar. De lessen zijn gedeeltelijk ingericht binnen
het deeltijds kunstonderwijs in samenwerking met
MAGO. Iedereen is van harte welkom!

De broers Patrick en Ronny De Clerck zijn de derde
generatie zadelmakers en hun winkel is al sinds
1896 in Berchem gevestigd. Voor alles wat je nodig
hebt rond paardensport kan je hier terecht en alle
aanpassingen en herstellingen gebeuren in hun
eigen werkhuis. Echte stielmannen dus, die met
trots laten zien wat hun ambacht precies inhoudt.

Al sinds 1976 is De Wrikker een voorbeeld van
onafhankelijk, kleinschalig en duurzaam ondernemen.
Als coöperatief vennootschap werken ze in zelfbeheer
waarbij alle werkende krachten aan gelijk loon op
gelijke voet staan. Een kleine stadsdrukkerij met een
groot hart voor gelijkheid én het milieu.

Eigen boek maken
Er is gratis recuperatiemateriaal voor jonge en
oudere creatievelingen, kinderen kunnen aan de
slag in de knutselhoek om hun eigen boekje te
maken. Verder kan je het drukproces van dichtbij
meemaken en staan de drukkers klaar om je
verdere uitleg te verschaffen.
13 — 18 uur

14 De Veerman
Marialei 25
03 290 69 66
info@veerman.be
www.veerman.be

De Veerman is een artistieke vrijhaven waar uit
liefde voor en rotsvast geloof in de kunsten mensen
worden uitgedaagd en gestimuleerd om andere
horizonten te verkennen. Ze doen dat aan de hand
van prikkelende en inventieve participatieve en
kunsteducatieve projecten.

Voorstelling Gerard Herman
Bij De Veerman hangt altijd een huiselijke sfeer. Dat
wordt tijdens Made in Berchem nog versterkt door
de aanwezigheid van kunstenaar Gerard Herman.
Gerard speelt de voorstelling die hij maakte in het
kader van Expo 2018. Daarbij kunnen 30 bewoners
van Haringrode en Groen Kwartier hem uitnodigen
in hun woonkamer waar hij voor buren, vrienden
en familie zijn handgemaakte KIST opent. Wat er
daarna gebeurt kan je vandaag zelf meemaken!
14 — 16 uur

Bewegingsworkshop
Tijdens Made in Berchem kan je bij Arlekino
allerhande workshops rond dans bijwonen, voor de
allerkleinsten is er een aparte bewegingsworkshop.
De ouders kunnen ondertussen aan de bar terecht
voor een hapje en een drankje. Je kan ook alle
lessen gaan bezoeken en de docenten staan klaar
om al je vragen te beantwoorden.
14 — 16.30 uur

12 De Clerck Zadelmakerij
Willem van Laarstraat 76
03 230 40 47
info@declerckzadelmakerij.be
www.declerckzadelmakerij.be

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

15 Gezeever
Marialei 25
0476 54 14 89
gezeever@gmail.com
www.gezeever.be

Gezeever is de open zeefdrukwerkplaats bij De
Veerman. Naast een gedeeld atelier is Gezeever
een ontmoetingsplaats en krijg je ruimte om
ideeën en technieken uit te wisselen. Fans van
zeefdruk kunnen er hun eigen werk creëren in een
professionele en inspirerende omgeving.

Leertooitechnieken
Patrick staat de hele dag paraat om je rond te
leiden in het werkhuis en legt met liefde de
geschiedenis van dit familiebedrijf uit. Daarnaast
kan je zelf aan de slag met de verschillende
leerlooitechnieken onder vakkundige begeleiding
van de broers De Clerck.
Doorlopende activiteit

Workshop: Zeefdrukken met sjablonen
Maak abstracte vormen met de Idiosyncratische
Machine: Een vormgenererende methode met
behulp van alledaagse voorwerpen bedacht door
kunstenaar Kristof van Gestel. Kies een vorm en
maak daar een sjabloon van. Zeefdruk de vorm
op een blad dat je mag meenemen én werk mee
aan een gezamenlijke compositie op grote vellen.
Interpreteer de vormen en zet ze naar je hand: is
het een figuur, een landschap, of ... gewoon een
abstracte vorm? De grote gezamenlijke werken
worden tijdens Made in Berchem tentoongesteld.
11 — 16 uur

16 Stofwisseling
Marialei 36
03 218 80 65
ann@stofwisseling.be

Stofwisseling is een interieuratelier gespecialiseerd
in het herstofferen en heropbouwen van stoelen,
zetels en bankstellen die zo aan een stralend
nieuw leven beginnen. Ook hét adres voor een
uitgebreid assortiment van originele, hedendaagse
gordijnstoffen, tapijten op maat en behangpapier.
Je kan ook bij Stofwisseling terecht voor totaal
interieuradvies.

Preview Studio Stofwisseling
Bekijk de inspirerende slaapplek in Studio
Stofwisseling op de eerste verdieping en doe
ideeën op voor je eigen interieur.
Doorlopende activiteit

Patchwork herstoffering
Mix en match verschillende stoffen op één meubel.
Stofwisseling demonstreert maar maken doe je
helemaal zelf!
Doorlopende activiteit

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

Kunsthal Extra City toont kunst die ons doet
nadenken over actuele thema’s in de stad van
vandaag. Het is een ontmoetingsplek waar
stadsbewoners zich welkom voelen, een open
huis waar buren, kunstenaars, kunstkenners- en
leken met elkaar in gesprek kunnen gaan. Kunsthal
Extra City biedt een prikkelend programma van
tentoonstellingen met actuele beeldende kunst
uit binnen- en buitenland en een breed aanbod
aan activiteiten: films, lezingen, workshops,
rondleidingen en debatten.

Eating Each Other
West-Europese steden zijn een lappendeken
van minderheden geworden. Toch overheersen
nog steeds de Westerse, ‘verlichte’ waarden.
Als mogelijk instrument van verzet tegen een
allesverslindende liberale ideologie presenteert
de groepstentoonstelling ‘Eating Each Other’ de
strategie van de ‘re-appropriatie’: dominante denken gedragspatronen vermengd met eigen kennis,
gebruiken en rituelen, waardoor geheel nieuwe
vormen kunnen ontstaan.
Doorlopende activiteit

18 Extra Fika Eetcafé
Eikelstraat 29
0496 47 41 82
info@extrafika.be
www.extrafika.be

Pure ingrediënten, een tikkeltje durf en zonder
kapsones. Graag met producten van hier bij ons,
maar gebeten door smaken uit heel de wereld.
Brunch

Extra Fika Eetcafé vind je in Kunsthal Extra City, in
de imposante gebouwen van wat ooit Wasserij
Goossens was. Een inspirerende plek om lekker
te tafelen of te keuvelen bij een stuk taart. Een
eerlijke keuken van in de tuin tot op het bord.

Te gek buffet voor groot en klein, met een variatie
aan vegetarische gerechten (hartig & zoet).
10 — 14 uur

Extra City

19 Platform 0090
Eikelstraat 25-31
0486 59 03 53
valerie@0090.be
www.0090.be

Platform 0090 is een duurzaam internationaal
platform, een werkplaats en draaischijf voor
onderzoek, creatie, residentie, productie en
presentatie van transdisciplinaire kunst met
aandacht voor tussenruimtes en hibriditeit.
Platform 0090 begeleidt een groep kunstenaars,
zijnde Begüm Erciyas, Mala Kline, Mesut Arslan,
Clément Layes, Adrien Tirtiaux, Meryem Bayram,

Emre Hüner, Thomas Ryckewaert, Leyla Aydoslu,
David Bergé, Bahar Temiz, Pol Matthé, Erki De Vries,
Ghökan Girginol, Gizem Aksu, in hun hedendaags
en vernieuwend artistiek traject en speelt een
actieve bemiddelings- en dienstverlenende rol in
multidisciplinaire kunstprocessen.
Expositie werking Platform 0090
Platform 0090 presenteert haar werking en
artiesten a.d.h.v. video materiaal, posters,
boekuitgaven, tijdlijn,...
Doorlopende activiteit

20 Kunst/Werk
Eikelstraat 25-31
0474 29 84 85
ine.vanderelst@kunst-werk.be
www.kunst-werk.be

Kunst/Werk is een organisatie voor dans. Ze
belichaamt een professionele én menselijke ruimte
waarin verschillende danspraktijken zich kunnen
ontwikkelen met waardering voor het unieke
karakter en de ambitie van elkeen. Het oeuvre van
choreograaf Marc Vanrunxt staat hierbij centraal met
hedendaagse danscreaties, performances en research.
Ook engageert Kunst/Werk zich administratief en
productioneel in een duurzame relatie met vier
dansers en choreografen: Peter Savel, Igor Shyshko,
Lise Vachon en Georgia Vardarou.

Reconstructie van een scènebeeld
Kunst/Werk presenteert tijdens Made in Berchem
in de Wintertuin van Extra City de scenografie
van ‘Prototype’, een dansvoorstelling van Marc
Vanrunxt uit 2017. In deze choreografie met
Georgia Vardarou, Peter Savel, Lise Vachon en
Igor Shyshko werd er gedanst op de elektronische
muziek van pionier Lucien Goethals & Daniel
Vanverre. Beeldend kunstenaar Koenraad
Dedobbeleer ontwierp het scènebeeld. Deze vijf
felgekleurde objecten zijn nu de enige tastbare
restanten van de danscreatie ‘Prototype’.
Doorlopende activiteit

Kunst/Werk

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

Zilver-Linde is iets met zilver en iets met hout.
Nicholas maakt meubels en interieurmaatwerk
in een pure en strakke stijl met aandacht voor
ecologie, materie en grafische details. Caroline is
zilver- en goudsmid. Zij wisselt maatwerk af met
een eigen collectie die balanceert tussen stoer en
speels, steeds afgewerkt met mooie verpakkingen
en illustraties.

24 Zuid-Oost over de Ring
Atelier juwelen - hout - grafiek
Bij Zilver-Linde kan je de hele dag terecht voor een
initiatie atelier juwelen – hout – grafiek. Caroline
en Nicholas laten je zien hoe je zilver smeedt of
hout bewerkt en tonen hun grafisch werk.
Doorlopende activiteit

De overkapping van de Antwerpse ring is een gigan-tisch project. Er komt zo maar even
bijna 400 hectare stad bij. Zes ontwerpteams zijn
sinds september 2017 in de deelzones van de
ring aan de slag om overkappingsprojecten te
ontwerpen. Ze trokken buurten en wijken in om
ideeën te verzamelen en schetsen te maken voor

de overkappingen. Ontwerpteam Zuidoost
ging aan de slag in Berchem.
Atelier ontwerpteam
Loop binnen in het atelier van het ontwerpteam.
Krijg uitleg over de visie van het team op de
volledige overkapping en kom te weten welke
projecten zij naar voor schuiven die op korte
termijn zouden kunnen uitgevoerd worden. De
maquette van 3,5 x 2m spreekt alleszins tot de
verbeelding.
Doorlopende activiteit

25 Stadsmakers

22 Shtick
Sint-Lambertusstraat 33
03 293 09 65
hello@shtick.be
www.shtick.be

Statiestraat 5
0800 25 8 25
zuidoost@overdering.be
www.antwerpenmorgen.be/projecten/overkappingzone-zuidoost/over

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

Statiestraat 5
0800 25 8 25
stadsmakers.2600@stad.antwerpen.be
www.stadsmakers.be

Het maakt niet uit wat je wil doen of hoe groots je
het aanpakt, Stadsmakers staat je bij!

Creatief zijn met je buren, dat kan met
Stadsmakers. Stadsmakers bundelt subsidies voor
verenigingen en bewonersgroepen. Maak van je
straat een speelstraat voor één dag of voor twee
weken, en speel of knutsel lekker op straat met de
buurtkinderen. Zet je stoel buiten en doe mee aan
de Burendag op 25 mei, Stadsmakers geeft je nog
50 euro bovenop voor een lekker hapje of drankje.

Stadsmakers organiseert voor de gelegenheid in de
Statiestraat een Burendag en laat zien wat je zelf
kan doen om het leven in de stad te verbeteren.
Leer meer over Stadsmakers en wordt gebeten om
zelf aan de slag te gaan.

Wat kan je zelf maken in Berchem?

Eigen Logo ontwerpen
Shtick heeft een uitgesproken liefde voor
communicatie - 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 zevende lid en tevens de mascotte
van deze olijke bende. Dat The Shtick goed werkt

Kom langs bij Shtick en keer huiswaarts met jouw
unieke, op maat gemaakte shticker van jouw eigen
logo. Ter plekke gemaakt, geïnspireerd door het
moment. 10 minuten - de klok start nu - meer
hebben wij niet nodig. Dat je er een glas bij krijgt
mag dus niet de enige reden zijn om langs te
komen.
Doorlopende activiteit

26 Tangerine Sunshine

23 Kornél
Sint-Lambertusstraat 1
03 501 59 22
ellen@kornel.be
www.kornel.be

Kornél is vanalles: je huis, de plek waar je werkt en
waar je cultuur ontdekt. De koffiebar en het atelier
brengen mensen samen: thuiswerkers, kunstenaars,
ontwerpers, buurtbewoners en zij die gewoon zin
hebben in een goeie koffie of thee. Ze hebben ook
bier en wijn, omdat koffie niet op elke vraag het juiste
antwoord is. Kornél is toegankelijk voor iedereen.
Kornél is van ons allemaal.
Expositie van Els Dillen
Els Dillen studeerde af aan de Luca School of Arts in
Gent. Haar werk bestaat uit technische tekeningen,
schilderijen, pamfletten, petities, beledigingen,
grappen en protesten.
Doorlopende activiteit van 11:00 — 17 uur

Doorlopende activiteit

Performance beeldhouwen door Xander Faes
Xander is student beeldhouwen aan de Royal
Academy of Fine Arts, Antwerpen. Hij werkt
voornamelijk met natuurlijke materialen in zijn
vrij werk. Op 20-30 minuten kan je een portret
van jezelf laten beeldhouwen. Tegelijkertijd zal hij
met het residu van de gemaakte hoofden tijdens
de performance een soort bas-reliëf/triptiek
ontwikkelen.
14:00 — 17 uur

Huiskamerconcerten
• live muziekvertelling ‘Totdat we samenvallen’
door Ine Verhaert en Sebastiaan Simoens
• The Bonnie Blues: Nele Paelinck (viool – zang),
Juno Kerstens (contrabas – zang) en Laura Vanden
Heede (gitaar – zang) brengen akoestische
muziek, van slowfox tot calypso, van bolero tot
barbershop ragtimes.
13:30 — 17 uur

Statiestraat 122
0495 68 40 78
tangerinesunshine@outlook.com
www.tangerinesunshine.bigcartel.com

Tangerine Sunshine zag het levenslicht in mei
2017 tijdens het Pop Up To Date project in de
Statiestraat. Na dit succes besloot Katrien om
een winkel te openen waar haar eigen merk te
vinden is met gezeefdrukte, door de jaren ’80
geïnspireerde prints op t-shirts en sweaters, maar
ook originele juwelen en illustraties gemaakt door
lokaal talent. Zorgvuldig maakt ze een selectie
van producten die passen bij de sfeer van haar
kledingmerk, met oog voor creativiteit, originaliteit
en gemaakt in een beperkte oplage.

Mini workshop aquarellen
met illustratrice Laura Muls
Wil je graag eens leren aquarellen, maar ben je
nog niet zo bekend met deze schildertechniek?
Illustratrice Laura Muls legt het je graag uit! Met
haar eigengemaakte illustraties toont ze je de basis
en hoe eraan te beginnen. Maak kennis met de
aquarel - schildertechniek, gedemonstreerd door
Laura Muls.
13 — 17 uur
plaatsen beperkt tot 4 personen per sessie

27 TOKO 139
Statiestraat 139
0484 15 96 56
joesra@creativecities.be
www.toko139.be

Eat. Drink. Work. Shop. Dat is TOKO139 helemaal.
Deze ‘shared space’ gerund door Berchem Creatives
is een ondernemershub met een hart voor
creativiteit. Droom je van je eigen shop, atelier of
(eet)café? In TOKO139 kan je onder begeleiding
proefdraaien.

Knutselworkshop
Kinderen zijn welkom voor een knutselworkshop
onder professionele begeleiding van TOKOresidents Who’s afraid of red, yellow and blue,
Loodwit en Hejsan Hoppsan. Intussen kunnen de
ouders even uitrusten aan de bar.
Doorlopende activiteit

28 Walrus & Vlinder

32 Lieve Desair

Statiestraat 133
0485 92 48 03
walrusenvlinder@gmail.com
www.walrusenvlinder.be

en organiseren knutselworkshops, ook voor
verjaardagsfeesten.

Walrus & Vlinder is een Arts, Crafts & Toys winkel
voor kinderen en volwassenen die nog kind zijn.
Ze brengen artistiek en interessant speelgoed
aan. Hun aanbod is zorgvuldig uitgezocht en
wordt aangevuld met eigengemaakte juwelen
en speelgoedjes. Ze verzorgen speelhoeken
met uitdagingen, decoreren kinderkamers

Vandaag kan je hier een marionet, een wenssteen
of een lepelkanon maken. De ruimte is beperkt
dus wie eerst komt, eerst maakt! Tevens kan je
bij Campo & Campo gaan werken in de stoffen
moestuin, vissen in de valse vijver of gewoon wat
relaxen tussen de zachte distels.

verschillende workshops

Doorlopende activiteit

29 Frame 141
Gitschotellei 141
0477 71 92 35
cristinadelamadera@gmail.com
www.frame141.com

In co-workingspace Frame 141 werken vier
creatieve bedrijven, architecten, grafische
designers, foto- en videografen en mediaplanners.
De huidige bewoners Fine Art fotografe
Cristina de la Madera, productiehuis Ssssugar,
architectenbureau Friday Office en Media-architect
werken aan individuele projecten, maar kunnen
elkaar ook ondersteunen en inspireren.

Workshop studiolicht
De bewoners nemen je mee achter de schermen
en lichten hun werk toe. Geniet van de gestileerde
zwart-wit artworks van Cristina de la Madera en de
creatieve projecten van Wim De Baere van Ssssugar
in de studioruimtes - ofwel de achterbouw - van
Frame141. Daarnaast kan je deelnemen aan de
workshops studiolicht. Je leert hoe een model op
verschillende manieren kan worden belicht met
slechts één studiolicht en welk verschil in sfeer
je hiermee kan bereiken. Je kan daarna ook zelf
enkele foto’s van de modellen maken in de studio.

30 ZINK

ZINK is een jong collectief met een liefde voor
taal en experiment, geboren uit de Antwerpse
grond. Vier keer per jaar brengen ze een literair
tijdschrift uit, te krijgen bij o.a. Buchbar en De
Groene Waterman. Daarnaast organiseren ze
uiteenlopende evenementen waar tekst los komt
van papier en waar jonge kunstenaars een podium
krijgen.

De Theatergarage is het eerste door de buurt
beheerde culturele buurtcentrum van Vlaanderen.
500 coöperanten en 150 vrijwilligers maken er een
open centrum vol culturele, sociale, informatieve
en lokaal verbindende activiteiten van. Met nadruk
op input van de buurt en jonge kinderen in het
bijzonder wil de Theatergarage sterk inzetten op
netwerking op de snijlijn van drie districten. Samen
zetten we de brede Boelaerebuurt op de kaart.

Lamorinièrestraat 161/ Regine Beerplein 1
(via ’t Groen Kwartier)
0474 87 08 21
stef@nbostoen.com
www.pakt-antwerpen.be

Hotspot én hutsepot van ondernemers en
stadslandbouwers die het hart van Antwerpen
voeden met creativiteit en culinaire experimenten.
Volgende creatieve ondernemers maken
deel uit van PAKT: vimeopro/ullamodels/
smartmat/crossfitantwerpen/otomat/
dietervandervelpen/vinko/ciala/duvalbranding/
bagaar/thejaneantwerp/sevendays/liftforce/
bioforumvlaanderen/kasserol/caffènation/
l’epicerieducirque; racine/standardpizza
Caffènation

Zondag met ZINK
Schrijven kan soms best eenzaam zijn: alleen jij en
je blad papier (of je computerscherm). Soms zou
je misschien wel willen dat er tijdens het schrijven
iemand naast je zit, met wie je tussendoor een
beetje kan babbelen en bij wie je heel stiekem kan
afkijken. Er zijn geen regels of plannen. Er is alleen
koffie, thee, een pak koekjes en een paar ZINK
redacteurs. Wij verkopen ons tijdschrift en laten je
graag zien hoe zoiets tot stand komt.
Doorlopende activiteit

31 De Theatergarage
Bouwhandelstraat 72
0473 34 57 51
info@theatergarage.be
www.theatergarage.be

Lieve Desair komt net als Wouters & Hendrix en
Nadine Wijnants uit de Kempen. Na jaren een
winkel in Turnhout te hebben gehad, besloot
ze dichter bij huis een zaak te openen en zo de
Boelaerebuurt nieuw leven in te blazen. Lieve is
grafisch ontwerper van opleiding en leerde het vak
van haar schoonvader, die goudsmid is.

Graveren van juwelen
Het graveren van kindernamen in armbandjes
gaat al heel lang mee maar blijft populair. In mei,
de communiemaand, is hier steeds veel vraag
naar. Lieve leert je dan ook hoe je zelf juwelen
kan graveren, een origineel cadeau om mee uit te
pakken op je volgende (familie)feest!
Doorlopende activiteit

33 PAKT

11 — 11.30u mannelijk model
13 — 13.30u vrouwelijk model

Pretoriastraat 84
0478 44 99 40
zinkoppapier@gmail.com
www.facebook.com/zinkoppapier

Gitschotellei 317
0496 22 39 85
lievedesair@telenet.be
www.lievedesair.be

Zoektocht Lokaal talent
Samen met Bar Brul organiseren we deze dag een
zoektocht naar lokaal talent. Op ons free podium
kan alles. Oefen je beste act, want de winaars
kunnen optreden op het Festival Flandrien!
Ook de allerkleinsten en de niet meer zo jonge
kinderen kunnen hun stoute schoenen aantrekken
om hun talent te laten zien op een apart
kinderpodium. Een mooie prijs wacht.
Doorlopende activiteit

Caffènation is dé referentie op het vlak van
kwalitatieve koffie en een voorbeeld waar vele
koffiebars zich aan spiegelen. Ze geven je tijdens
Made in Berchem graag een rondleiding in hun
branderij en leggen met liefde het brouwproces
aan je uit. Na de rondleiding kan je in de bar
terecht voor één van hun brouwsels, een fris biertje
of een heerlijke natuurwijn.
Doorlopende activiteit
caffenation@gmail.com
www.caffenation.be

Spéciale Belge Taproom
Vier vrienden maakten onlangs hun droom waar: ze
openden een moderne, industriële bierzaak op de
PAKT site. In hun prachtige pand bieden ze een ruim
assortiment aan Belgische bieren en binnenkort
bouwen ze hier ook hun eigen microbrouwerij, waar
ze via workshops, tastings en events het betere
Belgische bier naar de buurt en daarbuiten willen
brengen. Tijdens Made in Berchem vertellen de
mannen met plezier over bier.
Doorlopende activiteit
info@specialebelgetaproom.be
www.facebook.com/SpecialeBelge

’t DAK van PAKT
De hele dag door kan je onder begeleiding ’t DAK
van PAKT bezoeken, waar de hele buurt komt
tuinieren, genieten en experimenteren onder
de vakkundige begeleiding van boeren Bram &
Sjarel. Ontdek hoe ’t DAK regenwater recupereert,
voedselkilometers beperkt én de CO2 uitstoot in
Antwerpen aanpakt.
Doorlopende activiteit

Entre nous
Entre nous is een fris en non-traditioneel
modecollectief van zeven Belgische modelabels:
CXL Still, Dcember, Façon Jacmin, Lore Van Keer,
Ophelia Lingerie, PLUTO On The Moon en Toos
Franken, dat op een innovatieve manier hun
collecties presenteert en aanbiedt onder het
typisch Belgische motto ‘eendracht maakt macht’.
Kom tijdens Made in Berchem de collecties en
ontwerpers ontdekken en neem deel aan een
workshop, brunch of talk.
Doorlopende activiteit

RACINE PAKT
In Racine kan je terecht voor heerlijke salades,
quinoa boterhammen en koudgeperste plantbased
sappen. De groenten en kruiden die ze gebruiken
in hun salades en sappen komen kraakvers van ’T
DAK van PAKT en de boeren van het PAKT-collectief.
Tijdens Made in Berchem kan je hier de hele
dag heerlijk komen brunchen. Ellen Destuyver
van Racine en IJslandse tv-chef Dagny Ros
Asmundsdottir werkten samen hun eigen adaptatie
van het smørrebrød verhaal uit in een brunch
formule met een healthy touch.
Doorlopende activiteit
www.facebook.com/RacinePAKT

34 The Holographer
Lamorinièrestraat 161/ Regine Beerplein 1
(via ’t Groen Kwartier)
0474 87 08 21
3d@markflorquin.be
www.markflorquin.be

The Holographer laat zien hoe hij hele werelden
in 3D creëert, legt de werking van de 3D scanner
haarfijn uit en toont zijn voorbije werk, waaronder
de Rode Duivels die hij eigenhandig en vakkundig
heeft ingescand en uitgeprint.

The Holographer vertaalt mensen en objecten
naar een digitale vorm. In deze vorm zijn de
mogelijkheden schier eindeloos. Kom langs
en ontdek hoe je de wereld en jezelf in 3D kan
scannen voor games, printing en Virtual Reality.

35 Pop Up Kunstenplein
Tussen de Grotesteenweg, Vredestraat, Willem van
Laarstraat en de Driekoningenstraat

Het district Berchem heeft een gezellige
ontmoetingsplek gecreëerd in Oud-Berchem
tussen het districtshuis, bibliotheek De Poort
en de Academie. Op 5 mei werd dit nieuwe
plein feestelijk geopend, en ook tijdens Made in
Berchem valt er vanalles te beleven. Ga een kijkje
nemen en ontdek wat deze nieuwe plek voor jou
kan betekenen.
Vertelhoek en Kindergrime
Deze hoek wordt een waar sprookjesbos. Met een
boslandschap, een boom met een gezicht en een
megagrote paddenstoel wordt er een mysterieuze
sfeer gecreëerd en worden de leukste verhalen
verteld. Ondertussen kan je kleuter zich bij de
grime laten transformeren in zijn of haar favoriete
personage.
14 - 17 uur

Kunstmarkt
Samen met de Antwerpse organisatie
Lambermontmartre brengen we een klein stukje
Parijs naar Berchem. Het Kunstenplein verandert
even in de bekende kunstmarkt waar je een werkje
van lokaal talent op de kop kan tikken.
14 - 18 uur

Koren
Als de avond valt kan je komen luisteren naar
het engelengezang van enkele Berchemse koren.
Geniet ondertussen van een hapje en een drankje
en je zondag kan niet meer stuk.
19:30 - 21 uur

VARIETÉ FLAMBÉ
Als afsluiter komt Variété Flambé met vuur
goochelen. Een hilarisch vuurcircus, gevormd door
twee speelse en erg verschillende karakters. Samen
combineren zij elementen uit de swing, burlesk,
tango en circus. Het wordt een show gevuld met
verrassende vuureffecten, hilarische momenten en
spectaculaire circustechnieken!

PAKT ER NOG ENE
Tijdens de vorige editie van Made in Berchem stond
PAKT nog in z’n kinderschoenen. Je kon op de site
al proeven van de koffie van Caffènation en de
allereerste daktuin ontdekken. Ondertussen is PAKT
een uit de kluiten gewassen hotspot van Antwerpse
creatieve economie waar o.a. Duval Branding
en The Jane Antwerp hun uitvalsbasis hebben.
Caffènation heeft er een bar én een branderij en de
buurtbewoners planten hun prei op ’T DAK van PAKT,
wat zelfs de CO2 uitstoot in de stad helpt aanpakken.
Je kan ook heerlijk gaan dineren bij Kasserol, Racine
en Standard of gewoon gezellig komen terrassen.
De perfecte plek dus om deze inspirerende dag in
stijl af te sluiten. Ter versteviging van de innerlijke
mens zorgt PAKT voor allerhande foodtrucks terwijl
The Drunken Horse de dorstigen laaft. Met DJ’s Young
Mocro en Vaneeshua van Supafly Collective aan deck
zorgen we voor een vroege zomer. Smijt de benen los
of zet u op ’t gemak, in PAKT.
Regine Beerplein 1
vanaf 17 uur

Berchem staat bekend als hét
creatieve district van Antwerpen.
Artistieke organisaties en creatieve
ondernemingen maken achter doodgewone huisgevels exclusief gerief.
Van authentiek Berchems bier tot hele
werelden in 3D. Made in Berchem laat je
binnenkijken bij Berchemse beloften.
Op zondag 6 mei kan je -gewapend met de creatieve kaart
in deze brochure- op ontdekkingstocht langs een dertigtal
organisaties. Ga zelf zeefdrukken met behulp van de Idiosyncratische Machine van Gezeever, maak een lepelkanon
bij Walrus & Vlinder en bezoek ‘T DAK van PAKT. Overal valt
iets te beleven!
Made in Berchem wil meer bekendheid geven aan de vele
artistieke organisaties en creatieve ondernemingen die in
de buurt actief zijn. Made in Berchem wil 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 ccBe. De creatieve kaart werd ontworpen door het
Berchemse ontwerpbureau Shtick.

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

Colofon
Projectcoördinatie en eindredactie: Ellen Huet
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

