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Kunstenproject Watou 2009 licht tipje van
de sluier
Organisatoren kregen subsidies, maar zoeken nog steeds 25.000 euro
WATOU - 'Verzamelde
verhalen', dat is het thema
van het vernieuwde
kunstenfestival dat deze
zomer plaatsvindt in Watou.
Het wordt een vernieuwd
festival met enkele
boeiende, artistieke
accenten.
De nieuwe editie van Watou
2009 is in volle voorbereiding,
want op 4 juli openen de vzw
Ku(n)st, de provincie WestVlaanderen en de stad
Poperinge de deuren van het
traditionele kunstenfestival.
'En dit jaar kiezen we voor
vernieuwing', zegt intendant
Jan Moeyaert. 'We willen de
traditie voortzetten op een
nieuwe manier én met
respect voor het verleden.'

Taal en beeld blijven deze zomer een belangrijke rol
spelen in Watou. 'Mensen moeten vooral kunnen
ontdekken', klinkt het bij de organisatoren. Marie
Godderis
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Taal en beeld blijven een belangrijke rol spelen, maar met de nieuwe aanpak willen
de organisatoren opnieuw een aangename sfeer creëren bij het grote publiek.
'Mensen moeten vooral kunnen ontdekken', zegt Moeyaert.
Voor de nieuwe editie wordt gewerkt met een artistieke commissie van curatoren.
'Zij gaan op een boeiende manier hun eigen verhaal brengen', legt Moeyaert uit. 'En
het is de bedoeling dat de bezoekers die verborgen verhalen zullen ontdekken.'
Zo zullen onder meer Peter Verhelst, Hans Martens, Willy Tibergien, Joost Declercq
en Angelique Campens hun favoriete verzamelde verhalen samenbrengen op
verschillende boeiende locaties, zoals de brouwerij, het Blauwhys en de kerk van
Watou.
De poëziezomer is een vaste waarde in het landelijke kunstendorpje Watou, maar
even dreigde het fout te lopen toen Gwy Mandelinck bekend maakte dat hij niet
langer zou meewerken aan het project. Bovendien was er grote onzekerheid over
het budget. 'Ondanks de goede wil, de logistieke steun en de aanmoedigingen van
inwoners hadden we immers geen budget', zegt gedeputeerde voor cultuur Gunter
Pertry. 'Maar uiteindelijk hebben we de knoop doorgehakt en beslist om toch door te
gaan met het project.'
De stad Poperinge en de provincie West-Vlaanderen besloten elk 75.000 euro te
investeren. 'We zijn onze bedeltocht gestart bij de Vlaamse overheid, en die heeft
onlangs zijn steun toegezegd', vult burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) aan.
'Zowel minister van Cultuur Bert Anciaux (SP.A) als minister van Toerisme Kris
Peeters (CD&V) waren bereid om dit project te ondersteunen.'
Het gehoopte bedrag van 500.000 euro werd niet gehaald. Het huidige budget voor
Watou2009 bedraagt nu 350.000euro. 'Maar dat kan nog oplopen tot 375.000 euro',
zegt Jan Moeyaert. 'We hopen immers nog steeds enkele sponsors te vinden die
met ons project willen meewerken.'
MARIE GODDERIS

http://www.standaard.be/Artikel/PrintArtikel.aspx?artikelId=D82AGUI1

20-5-2009

