WA丁ERFRON〒
Na het sp「aakmakende Lichtfront in 2014

Tudens Waterfront zuiien ongeveer 3.000 boo勺es,

dat het begin van WOl herdacht, Organi‑

Waar deeInemers

See「t GoneWest, het cultu「ele he「den‑

door studenten van hogeschooI ViVES en hoge‑

kingsp「ogramma over WOI van de P「ovincie

boot

‑SChappen op nee「pemen,

de wate「iUn sie「en. Die bootjes we「den ontwo「pen

SChooI Howest. De bootjes worden gemaakt uit her‑
b「uikbaa「 materiaal, dat kan beschreven worden,

West‑Vlaanderen, het Waterfront.

Waterbestendig is en gebruiksv「iende聞kan wor‑

den opgebouwddoo「de deeinemers. Hetboo寄ekan

na Waterfront gebruikt worden als een comforta‑
HetWaterfrontvindtplaats opv「匝ag 29juni 2018,

beie zitZak. Het geheei is artistiek in handen van

OVer een afstand van 21 km van de havengeui van

Joris Hessels en Dominique Van Maider, de make「s

Zeeb「ugge tot de havengeu=n Oostende. Het eve‑

Van Radio Gaga (Canvas) en filmregisseur Pete「

nement viert het einde van de vijandigheden en

Monsaert. Joris en Dom面que zuiien voo「en tUdens

VeStigt de aandacht op de toekomst, de hoop, Ve「‑

het Wate「front met participanten gesprekken voe‑

ZOening en VergeVlng.

ren over hun ̀boot

‑SChappen en verhaien. Ze cure‑

「en tegeiUk de vUf voorste=ingen op en rond de zee

in devijf gemeenten.
田富『し各C丁O配

In devijfkustgemeenten die meewerken,Zal erook
een artistieke voorstelling piaatsvinden tijdens
Wate「front. ln Oostendewordtaan de Oosteroever
̀un tableau de mer vivant

georganisee「d. Een

heuse reflecte「ende armada van kleinzeile「U vaart
ViakbU de VindlCtlVe langs. ̀Refiector

, het

live‑kunstwerk op he亡st「and van Oostende van
Atelie「 B冊raum wii de toeschouwers ‑ ietter=yk ‑

een spiegel voorhouden om samen afscheid te

nemen van het donkere verleden van W.0. l en
tegelIjkertijd te ̀refiecte「en

over de hoop voor de

toekomst. ln het kader van ̀Refiector

mob帖seert

Art SheIter, een Oostendse non‑PrOfit organisatie
Van SOCiaai gechgagee「de kunstmimende onder‑

nemers, hetpubliek.Vanafde paasvakantiezai een
uniek ontwo「pen ̀Refiector

‑badge te koop zijn ter

Ondersteuning van deze perfo「mance en de kinde‑

ren van het Koninklijk Werk lBIS. De pin‑badge
WOrdt vanaf l april in het Uitioket van De Grote

Post en bU Toerisme Oostende te koop aangebo‑
den. Meer info: WWW.art‑Shelter.be/reflecto「.
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