Citizen Lights –
Schitterend Schaarbeek

Van 2 tot 4 februari 2017 zetten de gemeente Schaarbeek en haar inwoners de Louis-Bertrandwijk in
de kijker. Op het programma: een tocht langs verlichte huizen, hedendaagse lichtcreaties, animatie
en lichtexperimenten … met proevertjes onderweg.
Een uniek festival
Lichtfestivals zijn in, maar Citizen Lights onderscheidt zich met een bijzonder element: lokale
verankering en de medewerking van iedereen. Hét middel bij uitstek om de burgers de mogelijkheid
te bieden om zich hun wijk opnieuw toe te eigenen. "Het festival brengt mensen samen en zorgt
ervoor dat lokale spelers zich betrokken voelen: onze verenigingen, onze scholen, onze kunstenaars,
onze handelaars hadden allemaal inspraak bij de organisatie van dit festival. Onze bewoners tonen
nog maar eens hun enthousiasme en creativiteit," aldus de burgemeester, Bernard Clerfayt.
Iedereen kan tijdens het evenement zelf nog een verlichte inwoner van Schaarbeek worden door deel
te nemen aan een van de volgende vier activiteiten van het festival:
- Lampions voor het venster zetten;
- Op donderdagavond deelnemen aan de fakkeltocht;
- Op donderdag- en vrijdagavond de kracht van het licht ontdekken op de lichthappenings;
- Op zaterdagavond deelnemen aan de grote lichtketen.
Deze lokale samenwerking verrijkt de installaties van Belgische en internationale kunstenaars die met
elkaar wedijveren op het vlak van schoonheid en originaliteit en de wijk gedurende drie avonden
onderdompelen in een feeërieke verlichting:
-

-

Donderdag 2 februari De wijk warmt zich langzaam op: fakkeltochten, verlichte huizen,
lichtinstallaties langs het parcours en een lichthappening voor iedereen vrolijken de laan op.
Vrijdag 3 februari Het licht schijnt nog feller: de lusters van Anna Rispoli lichten het
Lehonplein op, tal van lokale kunstenaars zorgen voor animatie op straat en twee
lichthappenings doen de Koninklijke Sint-Mariastraat schitteren.
Zaterdag 4 februari Een magische avond: de vuurinstallaties van Compagnie Carabosse
creëren een magische nacht voor iedereen. KompleX KapharnaüM projecteert
reuzeportretten van inwoners op de muren terwijl lokale kunstenaars op hun manier de wijk
innemen.

U ook!
Neem deel aan dit fijne programma en sluit het schitterende festival op zaterdagavond mee af! Om
17.30 uur in het Schaarbeeks Biermuseum (Louis-Bertrandlaan 33-35).
De organisatoren en kunstenaars van het evenement beantwoorden al uw vragen en geven u graag
meer details over de voorbereiding van dit schitterende programma.
Citizen Lights is de perfecte gelegenheid om ons rijk erfgoed samen en op feestelijke wijze opnieuw te
ontdekken bij een feeërieke verlichting. "Samen maken wij van Schaarbeek een lichte, gezellige en
mooie gemeente waar iedereen zich thuis voelt!", besluit Bernard Clerfayt.
www.citizenlights1030.be
#citizenlights1030

