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“Stormopkomst 
was de kers 
op onze taart”

Turnhout 

Lieselotte een beetje welgekomen
duiding. “Het is feest omdat het de
tiende keer is. Maar het feestvar-
ken neemt ook afscheid omdat het
de laatste keer is. Jammer, vorig
jaar was het hier superleuk.” Me-
rel vult aan: “Vooral omdat er zo-
veel verschillende dingen te doen
zijn. Als je iets saai vindt, kun je
gewoon naar het volgende gaan.” 

Voortrekkersrol
“Kinderen zijn een dankbaar pu-

bliek omdat ze nog een open idee
hebben over wat kunst is”, meent 
Sarah Rombouts. “Hun onbevan-
genheid straalt af op hun ouders
waardoor die ook makkelijker
meegenomen worden. Stormop-

komst was het enige festival ter
wereld dat zo hard inzette op het 
aanbieden van verschillende
kunstvormen aan zowel kinderen
als volwassenen. Wij hebben daar 
zelfs een voortrekkersrol in ge-
speeld. Programmatoren deden
bij ons inspiratie op omdat ze
moeilijk in hun eentje het hele
kunstenveld in de gaten kunnen
houden.” 

Tijdens deze tiende editie toont
Stormopkomst werk van kunste-
naars waar het festival een band
mee heeft opgebouwd, zoals 
Naomi Kerkhove, Hans Beckers en
Guy Vandromme. Anderen bele-
ven het voor de eerste en laatste
keer, zoals de Italiaan Davide
Tidoni. “Zaterdag geef ik een
workshop met luisteroefeningen
en klankervaringen aan de leerlin-
gen van de initiatieklas van de mu-
ziekschool”, vertelt hij. “Zondag 
doe ik drie performances waarbij
de microfoon een metafoor is voor
het menselijke lichaam en voor 
mezelf. Het is de eerste keer dat ik
hier ben, maar ik hoor dat Stor-
mopkomst een mooi festival is en
ik merk dat er goede mensen ach-
ter de schermen werken. Het is
goed dat kinderen op deze manier
in contact kunnen komen met
kunst. Het verdwijnen van dit fes-
tival is dus niet alleen jammer
voor mij als artiest, maar ook als
persoon.”

Knutselen en kunst
Davide experimenteert met mi-

crofoons en luidsprekers. Geen
toegankelijke kunst, zelfs niet voor
volwassenen, maar dat is geen ob-
stakel om kinderen er mee te con-
fronteren. “Het is niet erg wan-
neer het wat moeilijker is, we dur-
ven kinderen weleens te
onderschatten”, aldus leerkracht
Goedele Lens. “Of je dit nu kunst
noemt of knutselen, de kinderen 
staan open voor wat er gebeurt en
gaan aan de slag zonder daar eerst
diep over te moeten filosoferen.
Dit festival was echt de kers op de
taart voor mij als leerkracht, ik zie
helaas niet onmiddellijk een alter-
natief.”

Laatste editie van 
kunstenfestival 
moet een groot 
feest worden

Coördinator Sarah Rombouts (rechts) en medewerkster Ester Torres kunnen lachen, maar hebben al meer dan één traantje weggepinkt om het verdwijnen van Stormopkomst. FOTO MIA UYDENS

Voldoende voor het artistieke aspect, een goede zakelijke beoordeling en 
het advies van de beoordelingscommissie om de middelen te vergroten: het 
goede rapport kon Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD) niet 
overtuigen om Stormopkomst, het Turnhoutse kunstenfestival voor jong en 
oud, subsidies toe te kennen. Het betekende meteen het einde voor een van 
de meest eigenzinnige festivals van Vlaanderen. Zondag kan iedereen zich 
voor de laatste keer laten verrassen door kunst, maandag valt het doek 
definitief met een dag voor scholen.

Het festival wist een brug te slaan tussen kunst en knutselen. FOTO MU

Leerlingen van Freinetschool De Regenboog, Lieselotte en Merel, 
mochten De Warande met rode plakband inkleden. FOTO MIA UYDENS

b Sarah Rombouts moet haar
ogen dichtknijpen door de felle
voorjaarszon tijdens het inter-
view. “Dit weekend is het opnieuw
slechter weer, maar met een naam
als Stormopkomst hebben we het 
misschien een beetje over onszelf
afgeroepen.” 

De coördinator van het kunstfes-
tival voor kinderen en volwasse-
nen kan er nog om lachen. Enkele
maanden geleden bleek dat de 
donderwolken boven het festival
een koude douche aankondigden.
Door het wegvallen van de Vlaam-
se subsidies is de tiende editie
meteen de laatste. 

Stimuleren van creativiteit
“Heel erg spijtig dat het moet

stoppen”, vindt Goedele Lens. Zij
mag samen met haar leerlingen 
van het vijfde leerjaar van Freinet-
school De Regenboog de eerste 
aanzet geven om de Warande met
bijna drie kilometer rode plak-
band om te toveren tot een kunst-
werk. “Uiteraard amuseren de kin-
deren zich, maar ze maken ook
kennis met kunstvormen waar-
mee ze anders amper in contact 
komen. Zo krijgen ze andere in-
zichten, een andere kijk op de wer-
kelijkheid. Met wat ze hier zien en
doen, ga ik nadien ook aan de slag
in de klas. Stormopkomst stimu-
leert de creativiteit.” 

Dat blijkt uit de plaktekening die
Lieselotte en Merel aan het maken
zijn. “Het is een feestvarken”, geeft

De tiende editie van
kunstfestival 
Stormopkomst in de
Warande wordt

tegelijk een feest en een 
afscheid. Het gedwongen 
einde voelt wrang aan voor 
organisatoren, kunstenaars 
en bezoekers.

GOEDELE LENS
Leerkracht De Regenboog

‘‘De kinderen 
staan open 
voor de andere 
kunstvormen 
die ze hier 
leren kennen.’’

FOTO MIA UYDENS
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b Festivalcoördinator Sarah Rom-
bouts neemt geen blad voor de
mond wanneer we haar vragen
waarom Stormopkomst geen sub-
sidies kreeg en andere organisa-
ties met dezelfde of slechtere be-
oordelingen wel. “Politiek hebben 
we weinig bereik vanuit Turnhout
en bovendien hebben we de ver-
keerde kleur. Een organisatie in
Tongeren kreeg een negatief ad-
vies, maar wel geld. De burge-
meester daar is van Open VLD (Pa-
trick Dewael, een partijgenoot van 
Vlaams minister van Cultuur Sven
Gatz, red).” 

“In andere regio’s konden er blijk-
baar wel politieke oplossingen ge-
vonden worden”, constateert ook
Staf Pelckmans, directeur van de
Warande. “Aan het einde van de rit
komt het neer op een eenvoudige
optelsom waarbij deze uithoek
van het land in de zwakste positie

staat. Amper 2,5% van de Vlaamse
kunstensubsidies op het grondge-
bied van de provincie gaat naar de
Kempen. Dan kun je moeilijk an-
ders spreken dan over een on-
rechtvaardige maatregel.”

Objectivering versus context
Volgens de Warande-directeur

helpt het nieuwe Kunstendecreet, 
dat sinds eind 2015 in voege is,
ook niet. “Stormopkomst is een 
voorbeeld van hoe het zich vast-
rijdt in eindeloze pogingen om cul-
tuur objectief te benaderen. Tot
vijf jaar geleden heb ik ook in ver-
schillende beoordelingscommis-
sies gezeten en ik begrijp die ob-
jectivering ook. Maar in het geval
van Stormopkomst is gewoon niet
gekeken naar de context rond het
dossier.” 

Ondertussen bekijkt de Warande
verschillende manieren om jeugd 
en cultuur samen te brengen.
“Maar het verlies van zo’n festival
kun je natuurlijk niet opvangen.”
Pelckmans lanceert dan ook een
oproep richting de Kempense poli-
tiek. “Het wordt tijd dat er geza-
menlijke standpunten over de par-
tijgrenzen heen worden ingeno-
men, zodat onze stem wat luider
kan klinken.” (woad)

Oproep voor één Kempense politieke stem

Staf Pelckmans: “Ben hier 
echt ontgoocheld over”

De Warande blijft zich 
inzetten om kinderen kennis 
te laten maken met cultuur. 
Maar directeur Staf 
Pelckmans is “echt niet goed” 
van het einde van 
Stormopkomst.

Turnhout 

Staf Pelckmans. FOTO MIA UYDENS

Laatste knaleditie: het programmaaanbod

b Stormopkomst wil afscheid nemen met een knallende laatste 
editie. Daarom werden alle activiteiten op zondag 19 maart ge
bundeld. Dansers Alfredo Zinola en Maxwell McCarthy zorgen in 
de Kuub voor een spetterend feest, geluidskunstenaar Davide 
Tidoni laat microfoons kennismaken met bussen, katapulten en 
hoogtevrees en Hans Beckers en Gerrit Valckenaers laten het pu
bliek een tafelconcert met bestek geven. Verdwaal in de textielen 
filmsets van Naomi Kerkhove, bouw wonderstructuren van pa
pier en dans met licht.
Alle activiteiten kunnen bezocht worden na aankoop van een 
dagpas. Die kost vandaag nog 8 euro (voor kinderen tot en met 
12 jaar) of 12 euro in voorverkoop via de website van Stormop
komst. Dit weekend kosten de tickets 10 of 15 euro. Kinderen tot 
en met 2 jaar mogen steeds gratis binnen. (woad)
i www.stormopkomst.be

“Ik wist niet dat het de laatste
keer wordt”, bekent Wiebe.
“Maandag komen we terug, daar
kijk ik al naar uit.” Ondertussen
plakt ze ijverig verder aan haar
meisjesrobot. “Zelf verzonnen!” Is
het leuk om zo te knutselen? “Ja!”
En gaat het een echt kunstwerk
worden? “Ja!” Sarah kan enkel
trots glimlachend toekijken. “Ook
al is het verhaal van Stormop-
komst gedaan, ik ga me blijven in-
zetten om een einde te maken aan
de grens tussen knutselen en 
kunst, tussen volwassenen en kin-
deren en de marginalisering van 
nichekunst.”

Zwart gat
Gaan er maandagavond tranen

komen? “Die zijn al gevloeid”, zegt
Sarah. “Toen ik hoorde dat we
geen subsidies kregen, ben ik daar
een weekend niet goed van ge-
weest. Stormopkomst is echt mijn 
hele leven, ik ben amper thuis om-
dat ik steeds op zoek ben naar 
nieuwe voorstellingen, nieuwe ar-
tiesten.” “Ik heb het gevoel dat ik
meegegroeid ben met het festi-
val”, vertelt medewerkster Ester
Torres. “Stormopkomst is mijn
kindje, op wie ik heel trots op ben
en dat nu plots verdwijnt. Die rea-
liteit ga ik nog even wegduwen om
zondag de families en maandag de
scholen een fantastische dag te be-
zorgen. Maar daarna gaapt er
voorlopig wel een zwart gat, ja.”
WOUTER ADRIAENSEN

Coördinator Sarah Rombouts (rechts) en medewerkster Ester Torres kunnen lachen, maar hebben al meer dan één traantje weggepinkt om het verdwijnen van Stormopkomst. FOTO MIA UYDENS

Artiest Divide Tidoni maakt zijn debuut op stormopkomst. Hij 
performt met microfoons en luidsprekers. FOTO MIA UYDENS


