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Met de verhuizing van Laundry Day naar het Eilandje en maandenlange werken leek de Antwerpse Kammenstraat wat van haar
zwier verloren te hebben. Maar dit weekend komt daar verandering in: Villanella's ,,De bende van de Kammenstraat'' maakt er
vrijdag en zaterdag de buurt onveilig.
,,De Kammen- straat is de favoriete straat van de meeste jongeren tussen 13
en 19 jaar''
Amelie Aernaudts
Eline Bergmans
Komend weekend neemt de bende van de Kammenstraat de straat over. En wie er rustig komt shoppen, zal het geweten hebben'',
zegt Amelie Aernaudts, projectleidster van de Kunstbende. De bende van de Kammenstraat bestaat uit de 130 finalisten van de
Kunstbende, de Vlaamse kunstwedstrijd voor jongeren tussen 13 en 19 jaar. Ze worden aangevuld met een groep breakdancers van
jeugdhuis KAVKA, een fanfare met majorettes en kunstorganisatie Piazza dell'Arte.
De finalisten van de Kunstbende kwamen uit heel het land tijdens de eerste week van de paasvakantie naar Antwerpen afgezakt.
Ze volgden een week lang samen een workshop en leerden de kneepjes van het vak van mensen uit de kunstwereld zoals Stijn,
Dries Engelen, Simon Pleysier en Frederik Heuvinck (A Brand). Het resultaat van hun creativiteit is dit weekend te bewonderen in de
Kammenstraat die ondergedompeld wordt in kunstwerken van enthousiaste Kunstbende-ambassadeurs.
De hele straat zal gevuld zijn met dans, muziek, performance, video en fotografie. Voor de finalisten betekent het hun grote generale
repetitie, want op 12 mei vindt in de Vooruit in Gent de grote finale van de Kunstbende plaats.
,,Maar het is niet de bedoeling dat ze nog aan hun act gaan sleutelen'', zegt Amelie Aernaudts. ,,Het is wel de bedoeling dat de
finalisten elkaar leren kennen en heel veel plezier gaan maken.''
De Kammenstraat doet twee dagen integraal dienst als podium, atelier en expositieruimte. Een gedetailleerde handleiding voor heel
het gebeuren is verkrijgbaar in Amuz, het Augustinus Muziekcentrum.
,,Dit weekend kun je in de Kammenstraat bijvoorbeeld een dametje met een jurk met een sleep van 25 meter lang tegenkomen
die volgeschreven staat met gedichten. En als je in een paskamer aan het passen bent, komt er misschien een autootje op
afstandsbediening je achterna. In het kapsalon ligt een tapijt gemaakt van echte haren. Het is gewoon te veel om op te noemen. Het
hele weekend zit vol verrassingen. Zo vol dat ik hoop dat de mensen er geen overdosis van zullen krijgen'', lacht Amelie Aernaudts.
Opening
,,Maar op die manier is de straat ook meteen feestelijk ingeluid.''
Want vrijdag om 14 uur vindt ook de plechtige opening van de vernieuwde Kammenstraat plaats. De districtsvoorzitter zal plechtig het
lintje komen doorknippen.
Ook de winkeliers van de Kammenstraat zijn enthousiast over de bende. Vorig jaar werd het kunstgehalte van de straat al eens getest
tijdens Studio Villanella. De originele kunstwerken, de performances en de optredens smaakten direct naar meer.
In samenspraak met winkeliersvereniging Kammenstraat United besliste organisator Villanella om dit jaar andermaal het feest in de
Kammenstraat te laten plaatsvinden. ,,Twee jaar geleden vond het plaats op de Meir. Die straat was toch te groot en niet helemaal je
dat. En in de Kammenstraat gaan kunst en shoppen sowieso al een beetje samen. Bovendien is het de favoriete straat van de meeste
jongeren tussen 13 en 19 jaar en alleen daarom is het al de beste plaats.''
,,En zaterdagavond sluiten we uiteraard af met een feestje. Zangeressen Mira en Sopha komen optreden in Kavka en daarna is het
dansen geblazen met onze sterdj's.''
Of de bende van de Kammenstraat ook Laundry Day achterna wil gaan? ,,Laundry Day is dan misschien wel heel plezant, maar bij ons
wordt het nog een groter feest.''
Vrijdag en zaterdag van 14 tot 18uur. Inkom gratis. Info www.kammenstraat.org, www.villanella.be

bee
Copyright © 2016 Corelio. Alle rechten voorbehouden

Copyright © 2016 gopress. Alle rechten voorbehouden

