PERSBERICHT

Irisfeest 2019, ook in Sint-Agatha-Berchem
Afspraak zaterdag 4 mei van 10 tot 18u
Van 1 tot 5 mei pakt Brussel uit met tal van activiteiten op verschillende locaties. We vieren immers
het 30-jarig bestaan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de 150ste verjaardag van de Brusselse
tram.
Op zaterdag 4 mei is het ook Irisfeest in de gemeenten.
Dit jaar staan vier gemeenten in de kijker: Brussel-Stad, Koekelberg, Ganshoren… en Sint-AgathaBerchem.

Tijdens dit evenement hebben de bezoekers de gelegenheid om de hele dag van 4 mei – van
10 tot 18u – verschillende actoren van de gemeente te ontdekken of herontdekken: culturele
centra, verenigingen, academie, artiesten, ambachtslui, fotografen, … Zij zullen met groot
genoegen hun activiteiten en passies uitleggen.

Op de agenda in Sint-Agatha-Berchem:
•

•

•

Franstalig cultureel centrum Archipel 19 – Kerkplein 15
o Het personeel van Archipel 19 is heel de dag aanwezig om het culturele
programma van de komende maanden voor te stellen
o In de grote zaal, mogelijkheid om een repetitie van het strijkorkest van de
Franstalige academie bij te wonen (van 11 tot 13u)
o Op de eerste verdieping, demonstratie van glas-in-loodwerk door de vereniging
Arc en verres
Nederlandstalige cultureel centrum De Kroon – J.B. Vandendrieschlaan 19
o Opening van Dkantine van 10 tot 18 uur: voorstelling van de projecten die daar
opgestart zijn dankzij de gepassioneerde vrijwilligers die Dkantine omgebouwd
hebben tot een gezellige en kindvriendelijke ontmoetingsplek
o Lancering van het nieuwe seizoen van fruit- en groentemanden van de vzw
Sagas vanuit DKantine
o Mogelijkheid om de toekomstige ‘Kipkot’, in de dichtbij zijnde Viool te
bezoeken
In de Oude Kerk – Groendreefstraat
Tentoonstelling van 3 artiesten of artiestengroepen:
o Wannes Lecompte, Berchemse schilder, zal een werk ter plaatse, voor de Oude
Kerk, ‘live’ schilderen.
o Lise Rose Création. Lise Vanderpelen biedt een tentoonstelling over het
heruitvinden van objecten en demonstraties van verschillende
upcyclingtechnieken.
o Fotoklub SAB: onze Berchemse fotografen stellen een twintigtal foto’s
tentoon.

•

•

•
•
•

Op de eerste verdieping van de Villa Pirsoul –Joseph Mertensstraat 15
De vereniging VKL (vereniging kunstenaars liefhebbers) opent haar atelier voor het
publiek: schilderkunst, keramiek, beeldhouwkunst
Op het nummer 38 van de Onze Lieve-Vrouw van Fatima:
2 Berchemse artiesten, nl.:
o Dhr Michel Gochet en zijn glasatelier Tiffany
o Mevr. Marianne Plissart : aquarel en acryl
Sociale kruidenierszaak van het OCMW – de Selliers de Moranvillelaan 91
Geleid bezoek van de B@bel Hut Market, van 10 tot 16u
Naast het OCMW – de Selliers de Moranvillelaan 91
Ontdekking van de collectieve broodoven van de BLED – enkel in de namiddag
Vanuit de Kattenstraat, rechtover het nummer 86
Twee natuurwandelingen op het Kattebroeckpad om 11u en 15u. Begeleiding door
Mevr. Vervaecke van de vereniging SOS Kattebroeck.

Meer weten? www.berchem.brussels et www.fetedeliris.brussels
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