De Bende van 't Stadlaat iedereen dromen
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Wie houdt van creatieve chaos, moet vandaag zaterdag in de Maarschalk Gérardstraat zijn. Want dan palmt 'De Bende van 't Stad' dat zijn 100jonge kunstenaars - het gebouw van Studio Herman Teirlinck in. Van de kelder tot de zolder. Christine De Herdt
We verwachten veel. We hopen twee voorstellingen te kunnen spelen voor telkens 200man. Dan is dit kunstatelier meer dan geslaagd
Bart Rooms, één van de initiatiefnemers
ANTWERPEN
De Bende van 't Stad is een nieuw initiatief van kunstencentrum Villanella en Piazza dell'Arte. Eerder organiseerden de
guerrillabewegingen van het Vlaamse kunstenlandschap creatieve labo's zoals De Bende van de Kammenstraat, De Bende van
Linkeroever en Start. Nu slaan ze voor het eerst de handen in elkaar.
Utopia
Liefst 100jongeren, bestaande uit prefinalisten van de wedstrijd De Kunstbende en jong Piazza-talent, werkten de afgelopen vier
dagen keihard aan 24stukken. Iedereen kreeg de opdracht om iets te creëren rond het thema Utopia (droomwereld). 'Het is super
interessant om te zien hoe de verschillende media - onder meer grafisch ontwerp, drama, dans, elektronische muziek, experimentele
video, fotografie, en kostuumontwerp - in mekaar vloeien. Het resultaat van de workshops, die begeleid worden door professionelen, is
soms spectaculair.'
Zo repeteren Daan (12) en Yanik (11) van het Diestse breakdancecollectief Up2Style voor het eerst in hun leven met klassieke
balletdanseressen. 'Het is enorm verrijkend', zeggen ze als kleine volwassenen. 'We leren heel veel bij.' En dat ze de jongsten uit het
pak zijn heeft alleen maar voordelen, vinden ze. 'We worden beschattigd of is het betutteld?' grappen ze. 'Maar die aandacht vinden we
net leuk.'
Nepgeld
Het is een drukte vanjewelste in de monumentale gebouwen van de Studio. Iedereen loopt er door elkaar. Elke ruimte wordt
bezet. Annabelle Cassiman (18) maakt op haar laptop nepgeld van 20euro. 'Ik heb me gebaseerd op een tekening van één van de
deelnemers. Het is fake, en dat past wel in onze droomwereld. Bedoeling is het morgen uit te delen, als aandenken.'
De gratis toonmomenten vinden vandaag plaats om 16 en om 20uur. Om 22uur draait een dj plaatjes en barst het feest los. 'We
verwachten veel volk', besluit Bart Rooms van kunstbeweging Piazza dell' Arte. 'We hopen twee voorstellingen te kunnen spelen voor
telkens 200man. Dan is dit kunstatelier meer dan geslaagd.'
www.piazza.me; www.villanella.be
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