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Festival Stormopkomst laat kinderen componeren, recycleren en protesteren
Het Nieuwsblad - 25 Sep. 2020

Turnhout - Uitstel betekent geen afstel voor Stormopkomst. De onverwachte lockdown gooide dit voorjaar roet in het eten. Zondag
palmt het kinderkunstenfestival alsnog de Warande in. “Veilig en coronaproof”, beloven de organisatoren.

Na edities in Dilbeek en Genk komt Stormopkomst zondag thuis. Het in Turnhout ontsproten festival verleidt kinderen én volwassenen
in en rond de Warande met een programma rond het thema Alles, nu. “Iedereen en alles is op elk moment beschikbaar, bereikbaar en
volgbaar. We verwachten dat alles onmiddellijk gebeurt en hebben geen geduld meer om iets te zien ontstaan, groeien of evolueren”,
verduidelijkt programmator Sarah Rombouts, die als artistiek leider hierna de fakkel doorgeeft aan Ester Torres.

Hoe multidisciplinair Stormopkomst is, verraden de uiteenlopende activiteiten. Kinderen kunnen onder meer op de Technotafel hun
eigen beats maken en downloaden, kunstzinnig recycleren in Kunstlab Recup, met analoge telefoontoestellen Twitterpoëzie maken en
toezien hoe vijf kunstenaars de poten van onder hun stoel zagen.

IJslandse stilte

Componist-pianist Guy Vandromme en stemkunstenaar Maja Jantar zonderen zich op het podium van de schouwburg af van
omgevingsgeluiden en laten deelnemers voelen wat IJslandse stilte met ze doet. WIThWIT speelt voor het eerst sinds de lockdown
De Tijdtemmer, een woordeloze voorstelling met schaduwen en poppen. Amber De Saeger lanceert haar creatieve knuffelmuur. De
groepstentoonstelling De Nacht wordt uitzonderlijk helemaal verduisterd en is enkel toegankelijk voor kinderen, met zaklamp.

Als apotheose volgt om 17u een optocht van de Warande naar de Grote Markt. Vanaf 13u bedenken Jo Caimo en Ine´s Ballesteros
samen met kinderen aan de hand van video- en geluidsmateriaal, bewegingen en attributen verschillende protestacties. Samen maken
ze van de betoging een kleurrijk en luidruchtig spektakel. In Genk en Dilbeek leverde dat slogans op zoals ‘Minder huiswerk’, ‘Ruim uw
afval op’ en ‘Meer monsters’.

Wegens de coronamaatregelen worden voor Stormopkomst uitzonderlijk geen dagpassen verkocht. Tickets voor betalende activiteiten
zijn op voorhand te reserveren. Bij gratis activiteiten is ter plaatse registreren mogelijk.

Stormopkomst zondag 27/09 van 13 tot 17u in en rond CC de Warande, Turnhout. stormopkomst.be
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