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Leerlingen Kunstacademie Beveren spelen op 

19 februari op podium van Antwerpse Opera 

17/02/2022 
 

Op 19 februari vindt de Dag van de Academies plaats, een feestelijke open dag voor alle academies voor 
deeltijds kunstonderwijs en hun ca. 195 000 leerlingen. Het overkoepelende thema is ‘REMAKE’. Opera 
Ballet Vlaanderen treedt op als ambassadeur. Op veel plaatsen zal het werk van academieleerlingen te zien 
of te beluisteren zijn. Het startschot wordt gegeven om 11 uur in de opera van Antwerpen met live concert 

van het strijkorkest en koor met leerlingen en leerkrachten van de Kunstacademie van Beveren. Daar 
zullen ze het stuk van Purcell opvoeren en gaan dansleerlingen in dialoog met professionele dansers van 

Opera Ballet Vlaanderen op de choreografie van Sidi Larbi Cherkaoui.  

 

Waarom ‘REMAKE’? 
In de academie leren kinderen, jongeren en volwassenen oude meesters, componisten, theaterteksten 

en/of dansers kennen en ze brengen die op een nieuwe en persoonlijke manier tot leven. REMAKE gaat 
over voorbeelden volgen, herhalen om te leren en bestaande inzichten omzetten in nieuwe ideeën. Ook is 

er de ecologische reflex: van afval kun je grondstof maken en er nieuw werk mee creëren. Het motto van 

2022 is dus: hermaak, herdenk, herspeel, herschrijf, herteken, herschilder, herneem, herdans, hergebruik .. 

De REMAKE van Kunstacademie Beveren 
De leerlingen en leerkrachten van woord, dans, muziek en beeld van de Kunstacademie van Beveren 

herwerkten het verhaal van Dido en Aneas en brachten dit uit in een korte film. De woordleerlingen 
vertellen hierin hun versie van het hartverscheurende liefdesverhaal. Tekeningen, schilderijen, animaties 

en filmfragmenten van de beeldleerlingen brengen het verhaal nog meer tot leven. De dansleerlingen 

brengen de bewerkte choreografie van Sidi Larbi Cherkaoui op ‘with drooping wings’ van Purcell. In de 

loop van het verhaal krijgt de klassieke muziek een hedendaagse toets met drums, keybord en elektrische 
gitaar en bas, en vloeit het geheel over in een jazz-uitvoering. Je kan de film vanaf zaterdag 19 februari 

om 10u bekijken op het youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Cic8VNjx7AU 
Op zoek naar meer mooie REMAKE’s in de buurt? Check de site www.dagvandeacademies.be onder 

‘activiteiten’.  

Perscontact voor het startmoment op 19 februari in Antwerpen: Anne Berckmoes, 0496 10 40 80, 

anne.berckmoes@ovsg.be 
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