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Weinig musicals brachten zoveel hits voort
als Grease. Anno 2018 klinken klassiekers als
You’re the One that I Want en Summer Nights
nog steeds even sprankelend. In Wilrijk
wordt de musical op de planken gebracht
door minder doorwinterde acteurs. Een deel
van de cast staat, net als Danny en Sandy,
nog met twee benen in de middelbare school.
Dat geeft de populaire high school-musical
ongetwijfeld extra pit. BSO Producties maakt
ook professionele voorstellingen, onder
meer met Michiel De Meyer, en dat moet ook
afstralen op de amateurversie van deze fris-
se fifties-musical. (gvh)
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Grease loopt nog 
steeds gesmeerd
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Philip Aguirre kruist 
afval met brons  

Zondag 9 september vanaf 14u houden de
galeries rond de Leopoldplaats hun eerste
vernissage van het seizoen. Bij Geukens & De
Vil presenteert Philip Aguirre y Otegui nieu-
we sculpturen, die een consequente uitwer-
king zijn van zijn oeuvre. Uit afvalmateria-
len, vaak bijeengesprokkeld tijdens Afrikaan-
se reizen, maakt hij kleine totems, die
subtiele knipogen bevatten naar surrealisti-
sche, dadaïstische en constructivistische
boegbeelden. Als de beeldjes in brons afge-
goten worden, krijgen ze klassieke allures.
Soms bewandelt hij de omgekeerde weg door
klassieke poses politiek op te laden door toe-
voeging van alledaagse elementen. Een ste-
vige wisselstroom. (fh)
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Door de hausse van het Eilandje is het
Zuid wat aan het wegdeemsteren, en dat
is onterecht, meende Frederik Verbrae-
ken. Dus zette hij samen met enkele ma-
ten de schouders onder Zuiderburen,
een festival dat vorig jaar zijn vuurdoop
kende en voor de tweede editie verrijkt
wordt met een extra dag.
“De festiviteiten spelen zich af op het

plein voor het Museum van Schone Kun-
sten”, vertelt Verbraeken. “Voor Zuider-
buren vormen we die ruimte met decora-
tie om tot een gezellig zonneterras. Dit-
maal trappen we vrijdag al af met een
aperitief- en netwerkmoment in samen-
werking met MadeinAntwerpen. Onder-
nemers worden uitgenodigd voor een

Het plein voor het museum: gedroomde 
locatie voor een buurtfestival. FOTO ZUIDERBUREN
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teambuilding, netwerksessies en een
apero. De opbrengst gaat deels naar
Make a Wish.”
In het weekend richt Zuiderburen zich

H
et plein voor het Museum
voor Schone Kunsten ver-
welkomt vanaf vrijdag de
feestvierders van Zuiderbu-
ren. Dat festival zet vooral
in op beleving en sfeer.

Een parelsnoer van 
feestjes langs de Schelde

Zuiderburen: nog steeds zot van ’t Zuid
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Rio Mare, brons, 2018. FOTO GEUKENS & DE VIL

vooral tot het brede publiek. “Omdat het
festival volledig in openlucht plaats-
vindt, steken we ook de hand uit naar
buurtbewoners. Om hen te bereiken,
hebben we vorig weekend duizend
plantjes voor deuren op het Zuid gezet,
met de boodschap om samen met ons ‘de
bloemetjes te komen buitenzetten.’”
Volgende week zaterdag en zondag kan

je vanaf 11u midden op de Leopold de
Waelplaats genieten van een drankje.
“Om hongertjes in te dijken, richten vier
buurtrestaurants een foodcorner in. Zij
serveren elk drie gerechtjes.” 
Naast eten en drinken kan je op Zuider-

buren ook de handen uit de mouwen ste-
ken, en zelfs swingen. “In een workshop
kunnen kinderen vogelkastjes beschil-
deren, terwijl volwassenen hun creativi-
teit kunnen botvieren in bloemschikken.
Sportievelingen maken de spieren los
voor de ochtend-workout, of kunnen een
balletje gooien op de petanquebaan.”
Tijdens Zuiderburen kan je doorlopend

van muziek genieten. “’s Middags spelen
er straatmuzikanten, tegen de avond
mag het iets zwoeler en hitsen deejays,
zoals Nico Morano, het publiek op.” 

Van het Zuid tot het Eilandje: drie Antwerpse buurtevenementen
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