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Cultuur met een knipoog

“M’n Brussel, ‘k zit in je binnenzak”
ReLaX CULtUUR

Op 26 augustus sluit Johan Verminnen, de beroemde troubadour die
Brussel als geen ander bemint en bezingt, ‘Boterhammen in het Park’ af.
Dit laatste concert markeert tegelijk het einde van een boeiende zomer
boordevol vtbKultuur-activiteiten in de hoofdstad. Een gesprek met Johan
over zijn muziek en stad.

Met dank aan de stad
“Ik heb er ook altijd heel veel kansen gekregen; ik
ben van Brussel naar de wereld getrokken. Brussel
heeft me een podium gegeven: de Beursschouwburg,
Mallemunt, Boterhammen in het Park, de AB… Ik heb
hier leren leven met andere mensen, de stad heeft
me anonimiteit én geborgenheid gegeven. En de
kans om van hieruit de vleugels uit te slaan naar de
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wereld. Wat weinig mensen weten, is dat ik ook veel
in het buitenland optreed. Een paar weken terug was
ik in Brazilië, daarvoor in Algerije en Japan. Ik heb in
Canada gewerkt en in Frankrijk gewoond. Maar ook
over de taalgrens: ik heb opgetreden op Francofolies,
zo’n beetje de Boterhammen van Wallonië. Ooit won
ik het Festival van het Franse chanson in Spa… En
dat is toch ook de verdienste van Brussel. Kortom,
het is een van de weinig echt kosmopolitische steden van ons land.”

een droom
“In mijn muziek zitten vrij veel elementen van andere werelden. Lang geleden heb ik een liedje geschreven, ‘Bar tropical’. Wereldmuziek was toen nog lang
niet in de mode. ‘Bar tropical’ was een beetje wereldmuziek; het ging over een blanke jongen in Belgisch
Congo. Ook andere liedjes, zoals ‘Ik wil de wereld
zien’, ademden iets exotisch. En dat komt door het
leven in die stad. Het is mijn stad. Jacques Brel heeft
ooit gezegd: ‘Ik wens u toe dat u ten minste één van
uw dromen realiseert.’ Ik heb dat gedaan in mijn leven. Ik wilde zingen, en dat heb ik gerealiseerd. En
dat wens ik alle mensen toe. Dat is de juiste motivatie om dingen te doen. Je moet kiezen. Wat je goed
kan, dat moet je doen.”
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Opsporing verzocht:
Verhalen over Brussel
Ga je regelmatig naar Brussel voor je werk of in je vrije
tijd? Ben je van Aalst of Mechelen en spoor je elke dag
naar de hoofdstad? Heb je er familie wonen? Heb je
doorheen de jaren al heel wat gezien, gehoord en ervaren
in Brussel dat jou op een positieve manier verrast heeft?
Wat ontroert of beroert je in de stad? Wat is voor jou het
mooiste plekje? Waar ben je enthousiast over? Welke
pendelanekdote is je bijgebleven?
vtbKultuur is benieuwd naar jouw verhaal! In
samenwerking met UiTinBrussel willen we jouw tips
en anekdotes gebruiken voor een project dat Brusselse
sporen in Aalst en Mechelen belicht. Stuur jouw
persoonlijke beleving in voor 20 juli 2011 en zet dit
project mee op het spoor!
Meer info op www.vtbkultuur.be.
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“B

russel was voor mij een bijzondere stad,
c’était mon Amérique à moi. Dat wil zeggen: ik ben geboren in Wemmel, een van de zeven
randgemeenten. En Brussel betekende ontsnappen
aan de controle van je dorp. De volledige vrijheid!
Voor mij is Brussel altijd heel vriendelijk geweest.
Voor veel forenzen ligt dat anders; er zijn zelfs mensen die Brussel haten. Maar Brussel is een fantastische stad! Een plek waar ik kon verloren lopen; vandaar ook de tekst in het gelijknamige liedje. Sinds de
jaren zeventig is Brussel echt een volwassen stad geworden, het is de plek waar de gemeenschappen van
ons land samenleven. Kijk maar naar wat het Kunstenfestivaldesarts doet. Ik denk dat er nu meer anderstaligen wonen dan Frans- en Nederlandstaligen.
Het is een bij uitstek multiculturele en een internationale plek geworden.”

>>
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Brussel Op ’t Spoor
Eerste editie:
Aalst en Mechelen

vtbKultuur en UiTinBrussel zetten momenteel in
Mechelen en Aalst een project op het spoor. Brussel op
‘t Spoor nodigt je dit najaar uit om Brusselse sporen in
Aalst en Mechelen te ontdekken en vice versa. Er staan
wandelingen, bezoeken, een quiz en optredens op het
programma.
Heb je zin om deel te nemen? In Mechelen zijn we
present van 17 september tot en met 2 oktober 2011; in
Aalst van 15 oktober tot en met 30 oktober 2011. Voor
pendelaars zijn ook in Brussel een aantal activiteiten
gepland tijdens deze periodes.
Meer info volgt via www.vtbkultuur.be.

Circus Ronaldo op ‘Cirk!’
Het derde weekend van augustus wordt Aalst opnieuw
omgetoverd tot een reusachtig circusdecor. Van 19 tot 21
augustus verwelkomt ‘Cirk!’ voor de derde keer nationale
en internationale artiesten in en op verschillende straten
en pleinen. Wie tijdens de driedaagse naar het stadspark
trekt, ontdekt er tussen het groen de tent van Circus
Ronaldo. In hun jongste voorstelling speelt voor het eerst
de vijfde, zesde en zevende generatie Ronaldo samen.
‘Circenses’, Latijn voor ‘spelen’, is poëtisch en gevoelig,
maar ook ruw en ongepolijst. Het is slapstick, circus,
humor én theater, met de charme van weleer. Onder
de lachsalvo’s zal je dan ook een vleugje melancholie
bespeuren, want circus is uiteindelijk niet anders dan het
leven. Meer info: www.cirkaalst.be.
Win 10 duotickets voor ‘Circenses’ van
Circus Ronaldo op zaterdagavond 20
augustus en 10 duotickets voor de voorstelling op
zondagmiddag 21 augustus. Surf naar www.vab.be en
beantwoord volgende vraag:
Hoe heet het project van vtbKultuur dat in oktober
2011 in Aalst plaatsvindt?
A. Brussel Op ‘t Spoor, B. Sporen naar Brussel, C. Brussel
ontspoord.

vtbKultuur heeft 165 lokale afdelingen die jaarlijks
meer dan 4.000 activiteiten organiseren in heel
Vlaanderen. Ook in jouw buurt. Alle informatie vind
je op www.vtbkultuur.be.
Voor meer informatie over onze activiteiten en voor
reserveringen surf je naar www.vtbkultuur.be, mail naar
info@vtbkultuur.be of bel 03/224.10.52.

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

126

UitM aga zine JULI-AUGUSTUS 2011

Krijg je niet genoeg van Brussel na het lezen van deze
pagina’s? Zowat elke dag tot eind september 2011
organiseert Brussels by Water gegidste boottochten in
en vanuit Brussel. In het gezelschap van een nautische
gids en met een ervaren schipper aan het roer ontdek je
Brussel en andere streken en steden vanop het water.

»» Dagtrip van Brussel naar het prachtige Scheldeland:

Vaar dankzij vtbKultuur met Brussels by Water een
hele zomer lang tegen verminderd tarief! Leden
van vtbKultuur en VAB genieten 10% korting op de
volgende vier dagtrips:
»» Dagtrip van Brussel naar Antwerpen, met gegidst
stadsbezoek: € 26 i.p.v. € 29

Je keert steeds terug naar de vertrekplaats. Op voorhand
reserveren voor deze daguitstappen is een must. Dit
kan bij Rivertours op tel. 02/218.54.10. Vergeet niet je
lidkaartnummer te vermelden. Per lidkaart kunnen
twee personen van dit voordeel genieten. Meer info:
www.rivertours.be.

€ 22,50 i.p.v. € 25
»» Dagtrip van Brussel naar La Louvière en per boot over
het Hellend Vlak van Ronquières: € 31,50 i.p.v. € 35
»» Dagtrip van Brussel naar Henegouwen en de imposante scheepslift van Strépy-Thieu: € 26 i.p.v. € 29

Plazey, Feest in Brussel en Boterhammen in het Park:
vtbKultuur is erbij!
Plazey, festival in het Elisabethpark
Elk jaar, bij het begin van de zomervakantie is het
indrukwekkende Elisabethpark – de enorme groenzone
voor de Basiliek van Koekelberg – het toneel van Plazey.
Een relaxed en bijzonder gezellig festival. Het serveert
veel meer dan louter muziek: je kan er petanque spelen,
je laten verrassen door straattheater, deelnemen aan
workshops, lekker eten en drinken en genieten van het
zonnetje. Met een vtbKultuur-gids ontdek je de prachtige
herenhuizen rond het Elisabethpark. Hoe kan je beter het
begin van de zomer vieren?
Zondag 26 juni en zondag 3 juli om 14u en 15u. Gratis.
Feest in Brussel, ‘In het spoor van je striphelden’
Ga met ons op stap op de dag van de Vlaamse
Gemeenschap! Tijdens korte, begeleide wandelingen
kom je meer te weten over de Brusselse stripmuren.
Treed in de voetsporen van verschillende striphelden
en ontdek het verhaal achter de muren. vtbKultuur is te
vinden in de Steenstraat.
Maandag 11 juli vanaf 14u30. Gratis.
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Wat heeft schrijver Luc Deflo gemeen met jazzmuzikant
Frank Vaganée? Waarom werd het Willebroekkanaal
destijds gegraven? Welke link hebben Louis Paul Boon
en priester Daens? Wat heeft Brussel eigenlijk met
Mechelen en Aalst te maken? En zijn er sporen van
Brussel te vinden in deze steden?

Ledenvoordeel
Boottocht met korting

Boterhammen in het Park
De laatste volle week van augustus geniet je ‘s middags
van een gratis festival in de oase van het Warandepark.
Muziek en een lekkere boterham, hoe mooi kan het leven
zijn? vtbKultuur zorgt voor een aanvullend programma,
met in de voormiddag een (betalend) exclusief bezoek
aan het Librarium (het nieuwe boekenmuseum van
de Koninklijke Bibliotheek van België) en een gratis
begeleide wandeling ‘Zavel en Marollen, herbestemd’ in
de namiddag. Plannen voor een dagje Brussel? Zoek niet
langer!
Maandag 22 t.e.m. vrijdag 26 augustus.
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