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“B 
ij Sfinks zijn we al een hele tijd gefasci-
neerd door de wereld. En hoe schoon, bij-

zonder, rijk en divers die wel niet is. Daarom nodigen 
we voor ons festival ook mensen uit alle windstreken 
uit, kunstenaars die volgens ons heel boeiende din-
gen doen en die misschien hier, opmerkelijk genoeg, 
te weinig aan bod komen in het reguliere concertcir-
cuit. Dat is ook zo wanneer je de tv opzet, een boeken-
winkel inloopt of naar de bioscoop gaat. We krijgen 
maar een heel klein stukje van de wereld aangeboden. 
En precies dat vinden wij jammer. Multiculturaliteit is 
met andere woorden de essentie van hetgeen we doen; 
die nieuwsgierigheid drijft ons. Maar het is ook wat 
vreemd om het telkens als dusdanig te benoemen. Je 
noemt festivals met Europese of Noord-Amerikaanse 
groepen toch ook niet ‘monocultureel’?”

 Mooie mix
“Cultuur, en vooral muziek, zien we bij Sfinks als een 
heel flexibel gegeven. In andere landen worden er, dik-
wijls zonder veel gêne, lokale of continentale tradities, 
gemixt met elementen uit Europa of Amerika. Dat to-
nen wij, omdat we het mooi vinden. Maar ook omdat de 
wereld dichterbij is gekomen. Ik zie heel weinig ‘mo-
nocultuur’ in Antwerpen, Vlaanderen, België, West-
Europa. Je kunt er niet omheen: in onze steden vind je 

RELAX CULTUUR

Heel wat spelers in de brede cultuursector omarmen interculturaliteit als 
een belangrijke bron van interactie en inspiratie. Ook vtbKultuur heeft daar 
ruimschoots aandacht voor. Patrick De Groote, programmator van Sfinks, 
legt de ziel bloot van dit veelzijdige festival en houdt een pleidooi voor 
nieuwsgierigheid.

Luister naar de wereld

Cultuur met een knipoog
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de wereld terug. Zo zie en hoor ik in Antwerpen heel 
veel verschillende culturen, met fantastische verha-
len en dito muziek.”

Klein stukje
“Met de muziek tonen we ook andere dingen, want 
die strakke opsplitsing is in andere culturen veel 
minder van tel. Zo is er dans, film, poppenspel en 
circus. Na afloop van de optredens kan je de kun-
stenaars ontmoeten in de Parlatent. Tegelijk besef-
fen we heel goed dat we met Sfinks elk jaar maar een 
heel klein stukje van het immense aanbod kunnen 
brengen, en dat we beperkt zijn door het budget en 
de plekken. Het is dus altijd een beetje kiezen…”
Sfinks Mixed, 29, 30 en 31 juli, Boechout, www.sfinks.be.

Luister naar de wereld
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Op vrijdag 17 juni maakt vtbKultuur een heel bijzondere 
wandeling in Antwerpen, van de ‘spoorwegkathedraal’ 
naar dat andere grote monument, de Onze-Lieve-
Vrouwekathedraal, de grootste gotische kerk van de 
Lage Landen. We benaderen de stad met een heel 
andere blik – die van de buitenstaander. Maak deze reis 
in de tijd mee, samen met een groep ‘inburgeraars’ die 
het inburgeringstraject volgen bij een onthaalbureau. 
Hoe bekijken zij de (geschiedenis van deze) metropool? 
En hoezeer verschilt die blik van hen die er komen 
werken, winkelen, ontspannen en studeren? Antwerpen, 
zoals je de stad vast nog nooit hebt gezien! Ook op 
15 oktober 2011 staat deze wandeling op het programma.

Wandeling 
‘Antwerpen, koekenstad  
tussen twee kathedralen’Eeuwenoud Cambodjaans ballet, ultrahippe Colom-

biaanse electrocumbia, uitzinnige Balkanrock en 
Afro-Cubaanse meesters: Sfinks mixt letterlijk de 
meest diverse stijlen en culturen. Laat je verwon-
deren door muziek, dans, film én circus uit de hele 
wereld op het Boechoutse festival, dat net als de rest 
van de wereld jaar na jaar diverser, kleurrijker en 
boeiender wordt. 
Volgende artiesten bevestigden alvast hun komst: 
AfroCubism, Emir Kusturica & The No Smoking 
Orchestra, Ballet Royal du Cambodge, Alpha Blondy 
& Solar System, Khaira Arby (de 18-jarige reïncarna-
tie van Jimi Hendrix) en de Berberse Hindi Zahra. 
Meer info: www.sfinks.be.

Gratis naar Sfinks Mixed

vtbKultuur schenkt 5 duo-weekendtickets 
t.w.v. € 100 weg voor Sfinks Mixed. Surf 

naar www.vab.be en beantwoord volgende vraag: 
Voor de hoeveelste keer gaat Sfinks al door?
A. 16e, B. 26e, C. 36e.
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STANDPUNT VTBKULTUUR

Heeft het zin dat Vlaanderen volgende maand feest naar 
aanleiding van een veldslag die zo’n 700 jaar geleden 
plaatsvond? De Guldensporenslag heeft een meervoudi-
ge betekenis, in de eerste plaats militair-historisch. Een 
niet-professioneel volksleger verslaat de meest prestigi-
euze beroepsstrijdmacht uit die tijd. Er is ook een sociaal-
economische betekenis. De steden vormden toen een re-
ferentiepunt voor economische vooruitgang en de zege 
in die veldslag was een veruitwendiging van die macht. 
Verder is er de nationalistische betekenis: niet het natio-
nalisme dat wij vandaag kennen maar op kleinere schaal, 
regionalistisch en stedelijk, veruitwendigd door de drang 
naar zelfstandigheid van de bewoners van het graafschap 
Vlaanderen. Op cultureel vlak spreken wij dankzij de Gul-
densporenslag in Vlaanderen nog steeds Nederlands. 
Voor die slag bestond het dreigement om de Vlaamse 
volkstaal te vervangen door het Frans. Na de slag werden 
bijvoorbeeld de rekeningen niet meer opgesteld in het 
Latijn maar in het Nederlands. 
Tenslotte is er de democratische betekenis. Deze veldslag 
vormde een hoogtepunt in de lange weg naar volkssoe-
vereiniteit en was een mijlpaal voor de democratie. De 
oligarchie van adellijke burgers in de steden werd ver-
vangen door een democratisch bestuur. Of met andere 
woorden de emancipatie van bevolkingsgroepen, zoals 
de ambachten, gilden en boeren die verstoken waren ge-
bleven van de nodige rechten. De invloed van 11 juli 1302 
reikte dan ook verder dan het Graafschap Vlaanderen. 
Ook in Noord-Nederlandse steden, Schotland, Duitsland 
en Zwitserland zou de evolutie die zich voltrokken had in 
het Graafschap Vlaanderen navolging krijgen.  Er kan dus 
gesteld worden dat de veldslag een episode was uit een 
klassenstrijd. 
11 juli is een symbool geworden voor de ontwikkeling van 
de eigenheid van het moderne Vlaanderen van eenieder 
die tot de Vlaamse Gemeenschap behoort. Het gaat uit-
eindelijk niet om wat er in 1302 gebeurde, maar wel om 
het feit dat de Vlamingen erin geslaagd zijn hun geza-
menlijke identiteit en zelfrespect terug te winnen.

Door JOHAN VAN DEN DRIESSCHE,  
nationaal voorzitter vtbKultuur, johanvandendriessche@vtbkultuur.be

De wereld in de stad: 
interculturele wandelingen  
en bezoeken
Op dinsdag 7 juni verkent vtbKultuur de caleidoscopische 
buurt rond het Centraal Station van Antwerpen. Je reist er 
zo de wereld rond. Tijdens deze wandeling maak je kennis 
met de levendige Chinese wijk, stap je binnen bij een Afri-
kaanse kapper en zet je een keppeltje op in de joodse syna-
goge. Op dinsdag 21 juni krijg je de kans om je te verdiepen 

in de Tibetaanse variant van 
het boeddhisme. vtbKultuur 
bezoekt met jou het Tibe-
taans Instituut in Schoten, 
gehuisvest in een tempel die 
in de authentieke Tibetaanse 
stijl gebouwd is.
En op zaterdag 25 juni staat 
een bezoek aan de jaïn-tem-
pel in Wilrijk op het pro-
gramma. Deze tempel is nog 
maar sinds kort open voor 
het grote publiek. 

Ondersteboven van Parijs!
vtbKultuur zoekt vrijwilligers
Parijs-liefhebber in hart en nieren? Dan ken je waarschijn-
lijk tal van mooie en misschien zelfs geheime plekjes waar 

toeristen zelden komen. vtb-
Kultuur wil samen met jou en 
andere leden deze plaatsen 
in kaart brengen om ze actief 
te gaan ontdekken tijdens 
ons sprankelende ‘Parijs 
Ondersteboven!’-weekend in 
mei/juni 2012. Zin om mee 
te helpen dit weekend tot een 
waar succes te maken? We 
kijken uit naar jouw unieke 
Parijs-tips! 
Meer info op 
www.vtbkultuur.be.

Heeft 11 juli nog zin?

Colofon rubriek vtbKultuur 
Medewerkers: Elke Aerts, Roel Daenen, Wim Kempenaers,  
Wim Oosterlinck
vtbKultuur, Osystraat 35, 2060 Antwerpen – tel. 03/224.10.52 – 
fax 03/224.10.56 – info@vtbkultuur.be – www.vtbkultuur.be

©
 A

nt
we

rp
en

 To
er

ism
e &

 C
on

gr
es


