
107106 VAB-Maga zine • OK TOBER 2012 OK TOBER 2012  • VAB-Maga zine

Vlaamse actrice en wereldburger, KortrijKse Van origine en nu een echte brusselse… 
chris lomme is een spranKelende Verschijning. een schat Van een rebel met een hart 
Voor onze hoofdstad. dat blijKt.

I n 1958 ben ik in Brussel beland om aan het 
conservatorium Voordracht Toneel te stude-
ren. En ik ben hier blijven plakken. Het leven 

in Brussel was zo fascinerend. Ik was hier vrij en 
ik amuseerde me, en dat gevoel mocht zo lang mo-
gelijk blijven duren. In Brussel had ik heel wat 
muzikale vrienden, met wie ik zowat dagelijks de 
stad introk. Ik leefde zo’n beetje het ‘communege-
voel’. De liefde voor Brussel was er onmiddellijk.”

IncognIto
“Ik ben gaan figureren in het Théâtre National en 
in de KVS. Dat was de start van mijn carrière. La-
ter volgde televisie en ‘Schipper naast Mathilde’. 
De rest is geschiedenis. Ondertussen ben ik een 

echte Brusselse geworden. Het mooie aan deze 
stad is dat je er als bekende mens nog incognito 
kunt rondlopen. En als ik vrienden of bekenden 
zoek, hoef ik ook maar enkele plekjes aan te doen. 
De Vlamingen in Brussel –  zeker de artistieke – 
zoeken elkaar op.”
“Als freelance actrice ben ik onder meer ver-
bonden aan Zinnema, het Vlaams Huis voor 
Amateurkunsten in Brussel. Dat bevindt zich in 
Anderlecht, waar ik ook woon en… ereburger ben! 
Sinds ik in Anderlecht woon, heb ik een ander as-
pect van Brussel leren kennen: de buitenwijken. 
En hoewel Brussel voor mij altijd synoniem stond 
met het centrum, ben ik de rand steeds meer gaan 
waarderen. Tegenwoordig zitten dáar de theaters 
vol!” 

terug naar KortrIjK
En Kortrijk? “Kortrijk is er als stad een tijdje ‘tus-
senuit’ geweest. Er was wel het Theater Antigone, 
waar ik altijd een boontje voor heb gehad. Maar 
verder gebeurde er niets, stilte. Als je in de regio 
iets wilde beleven, moest je naar Rijsel. Geluk-
kig is Kortrijk vandaag weer helemaal aan het 

Brusselse Sporen

Chris Lommes 
Liefde voor BrusseL

“ cultuur is de redding van de mens,  
is opvoedend en verzacht de zeden.  
cultuur is rijkdom.”

“
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Volop natuur In de VoerstreeK
De dunbevolkte Voerstreek is een groot park met talloze geklas-
seerde kastelen, kerken, vakwerkhuisjes, kapelletjes, dorps-
pompen en grafkruisjes. Geologisch vormt deze streek het rijke 
kruispunt tussen de Maas- en de Mergelstreek, het Heuvelland 
en het Land van Herve. Lawaai, drukte en stress zijn hier ver te 
zoeken. Te voet ontdek je er de vele stiltegebieden, holle we-
gen, weiden en heuveltoppen met prachtige herfstpanorama’s. 
Dankzij het bewegwijzerde wandelnetwerk stippel je heel een-
voudig je route uit van knooppunt tot knooppunt. 
www.toerismelimburg.be

openbloeien. We hebben de televisieserie ‘De Rodenburgs’ 
in Kortrijk gedraaid en het moet gezegd, de stad heeft me 
aangenaam verrast. Als ereburger van Kortrijk doet dat na-
tuurlijk deugd.”
“Wat cultuur voor mij betekent? Ik word een beetje stil van 
de vraag, want ze is zo allesomvattend. Cultuur is de redding 
van de mens, is opvoedend en verzacht de zeden. Cultuur is 
rijkdom. En het is zo mooi om vast te stellen dat cultuur leeft 
in Vlaanderen. Er is maar één ding waar we in de Vlaamse 
kunstwereld voor moeten opletten: dat we bescheiden blij-
ven. Dat siert niet alleen de mens, maar zeker ook de kun-
stenaar.” 

vtbKultuur heeft 146 lokale afdelingen die jaarlijks meer 
dan 2.700 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, Frank Vandenheede, 
Wim Kempenaers.
VtbKultuur |  osystraat 35,  2060 antwerpen | 

tel.  03/224.10.52 |  fax 03/224.10.56 | 

info@VtbKultuur.be |  www.VtbKultuur.be.

brusselse sporen In 
turnhout en KortrIjK
Welke relaties hebben steden als Turnhout en Kortrijk 
met Brussel? Welke ‘Brusselse sporen’ vind je er? En, 
omgekeerd, waar kom je Turnhout en Kortrijk in Brussel 
tegen? Vanaf deze maand ontdek je er alles over. We bie-
den je een fijn programma in deze drie steden, met leer-
rijke wandelingen, lezingen, concerten en nog veel meer. 
Ook Chris Lomme zal (in Kortrijk) van de partij zijn!
turnhout:  29 september tot 14 oKtober |  KortrijK :  20 oKtober tot 

4 noVember |  www.brusselsesporen.be.

borrelen op de jeneVerfeesten
Hasselt, dat is een gezellige stad met hippe boetieks, zon-
nige terrasjes, verrassende musea, gastvrije restaurants 
en dito hotels. De winkelstraten zijn er autoluw, de door-
steekjes sfeervol en de mensen vriendelijk. Lekkerbek-
ken zitten hier meer dan goed: de lokale speculaas, cho-
colade en jenever zijn gewoonweg onweerstaanbaar! Niet 
voor niets wordt Hasselt de ‘Hoofdstad van de Smaak’ ge-
noemd. Ga mee borrelen tijdens de Jeneverfeesten op 20 
en 21 oktober. Je geniet er van straattheater en muziek, 
en restaurants presenteren je dat weekend een ruime 
keuze aan jenevergerechten. 
www.toerismelimburg.be

een dagje KortrIjK met VtbKultuur
De fraaie stad aan de Leie omschrijft zichzelf als ‘stad van inno-
vatie, creatie en design’. Geen toeval dus dat het de thuisbasis 
is van ‘Interieur 2012’, een toonaangevende biënnale rond he-
dendaags design. Een mooie aanleiding voor een kritische blik 
op toegepast design en stedenbouw, met onder meer een be-
zoek aan Xpo Kortrijk en de omgebouwde fabriek op het Buda-
eiland. Deze dag is het opstapje naar het goedgevulde najaars-
programma van vtbKultuur West-Vlaanderen, waarin design en 
ontwerp centraal staan.
zaterdag 27 oKtober 2012 |  www.VtbKultuur.be.

We doen er nog een schep bovenop! vtbKultuur geeft 10 
duotickets weg voor ‘Interieur 2012’. 

Surf naar www.Vab.be en geef het antwoord op volgende 
vraag: Welke van deze drie designers is geen Belg?
A Bram Boo | B Arne Quinze | C Stefan Schönig

   10 duotIcKets

ledenVoordeel
met KortIng naar ‘InterIeur 2012’
De ‘Interieur’-biënnale is sinds 1968 een vaste waarde 
voor liefhebbers van kwalitatief en vaak zeer vooruitstre-
vend design. Deze editie, van 20 t.e.m. 28 oktober, waai-
ert voor het eerst uit naar de binnenstad, met onder meer 
een ‘pop-up restaurant’ en tal van andere verrassen-
de ontmoetingen en plekken. Dankzij vtbKultuur kan je 
met korting naar dit negendaagse evenement. Surf naar 
www.interieur.be/Voucher en geef de code ‘VTB’ in. Zo betaal 
je € 12 i.p.v. € 16!

WIe neemt plaats In 
onze Klapstoel?

Dit unieke vtbKultuur-project verenigt jong en oud rond 
een (figuurlijke) klapstoel, waarbij spraakmakers over 
hun wedervaren vertellen. De onderwerpen variëren: 
exotische reizen, leven en werk… Rode draad is een boei-
ende, vaak bijzondere blik op de wereld. Een greep uit het 
programma? In Deinze zoomt men in op Costa Rica, in 
Ieper op Bolivië en Panama, in Ganshoren op noodhulp 
en in Meise komt muzikant Kris Wouters over zijn leven 
vertellen. www.VtbKultuur.be


