
 

Dendermonde, de prachtige stad die zijn naam ontleent aan het feit  
dat de Dender er uitmondt in de Schelde, opent zijn straten, gebouwen 
en harten voor het gloednieuwe festival STROOM. Met uitgekiende  
programma’s op bijzondere locaties her en der in de stad krijg je 
een staalkaart van het muzikale DNA van STROOM. Van traditionele 
orgelkunst die experimentele jazz ontmoet tot Argentijnse tango of 
middeleeuwse muziek. Ontdek wat er te doen valt in Dendermonde op 
zondag 26 juni en stippel je dag uit met een waaier aan belevenissen!
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Welkom op het klinkend  stadsfestival  
STROOM! 

Welkom in de Ros Beiaardstad Dendermonde. De stad aan Dender en 
Schelde vloeit op zondag 26 juni 2022 mee op het ritme van muzikaal 
talent. De zorgvuldig uitgekiende concerten nemen je mee langs 
bijzondere locaties her en der in stad.  

Zo ontdek je een deel van wat Dendermonde te bieden heeft: 
Werelderfgoed, prachtige religieuze gebouwen, talrijke restanten van 
het militaire verleden in de groene stadsgordel, kunstwerken van de 
‘Vlaamse Meesters’ tot de ‘Dendermondse Schilderschool’ … je vindt het 
hier allemaal. 

De unieke locatie van de stad en de prachtige muziek die geselecteerd 
werd door Festival van Vlaanderen vormen een harmonisch geheel.

Piet Buyse  – –  
Burgemeester Dendermonde



 

Dender Discover – – zo 26.06
   – – uuroverzicht

Tenzij anders aangeduid duren de voorstellingen ongeveer 50 min.

VOORSTELLING 

Amor Mundi

Luc Ponet & Lynn Cassiers

Trio Khaldei

ClubMediéval

O’Brass

Adriano Cangemi

Expositie

Beiaardconcerten

Stadswandeling

LOCATIE 

ZAAL ‘T SESTICH

ONZE-LIEVE-VROUWEKERK

HONKY TONK JAZZCLUB

BASTION VIJF

GO! TALENT

GROTE MARKT

LAKENHALLE

BELFORTTOREN

LAKENHALLE

10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30

(vertrektijden)
duurtijd
90 min
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90 min
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Zaal ‘t Sestich in de Bibliotheek
13:00 en 15:00 

Belforttoren van het Stadhuis  – –  11:30, 13:30 en 16:30

Een muzikale voorstelling rond het 
boek Amor Mundi van de Belgische 
milieuactivist Steven Vromman. 
Vromman is bekend van de  
bekroonde Canvas-documentai-
rereeks, waarin je kon volgen hoe 
hij zijn leven drastisch omgooide 
om zijn ecologische voetafdruk te 
minimaliseren. 

Vanaf de prachtige beiaard in de Belforttoren horen we de twee 
stadsbeiaardiers, Marc Van Boven en Lorenz Meulebroek.

Amor Mundi  – –  
A dream for the future

Beiaardconcerten

Bastion Vijf  – –  11:00 en 14:00

ClubMediéval brengt de zielen- 
roerselen, de grapjes en de frustra-
ties van de late middel-eeuwer tot 
leven in een selectie van liederen uit 
het beroemde Brugse Handschrift. 

ClubMediéval – – 
Aloeette, voghel clein

TICKET

Honky Tonk Jazzclub  – –  11:30 en 15:30 

Maak kennis met De Vier  
Jaargetijden in Buenos Aires, in  
de swingende versie van tango- 
legende Astor Piazzolla. Samen  
met het betoverende La Mer van 
Claude Debussy laat dit concert 
je helemaal wegdromen…

Trio Khaldei – –  
De Vier Jaargetijden 
in Buenos Aires

TICKET

TICKET

Grote Markt  – –  
gratis voor iedereen 

Adriano 
Cangemi – –  Nagual, 
Moved by the wind

Openlucht hal van Go! Talent  – –  
12:30 en 15:30 

Zullen we de vermoeide aarde 
uiteindelijk moeten verlaten om een 
nieuwe toekomst te zoeken, ver 
weg in de kosmos? Koperensemble 
O’Brass neemt je aan de hand van 
Gustav Holsts iconische compositie 
The Planets en tekst van Frank Van 
Mossevelde mee op een specta- 
culaire trip door tijd en ruimte. 

Een verbluffende voorstelling waarbij 
trapezekunstenaar Adriano Cangemi 
zich beweegt door de energie van de 
natuur. Een multidisciplinaire, poëti-
sche en provocatieve show. 

O’Brass – –  The 
Planets and Beyond

TICKET

Onze-Lieve-Vrouwekerk – –  14:00

Een eigentijdse fusion van traditio-
nele orgelkunst en experimentele 
jazz, geïnspireerd door de authen- 
tieke gezangen van de middeleeuw-
se mystica Hildegard van Bingen.  
En dat op een van de mooiste orgels 
in ons land!

Luc Ponet 
& Lynn Cassiers  – –  
Orgelkunst ontmoet  
experimentele jazz

TICKET

Lakenhalle  – –  gratis op vertoon van  
een Dender Discover ticket  – –   
doorlopend van 13:00 tot 17:30

Expositie – –   
‘Dendermonde op 
zijn Vest’

GRATIS

GRATIS

GRATIS

Dendermonde als voormalige ves-
tingstad met een focus op de 200e 
verjaardag van de zogenaamde 
Wellingtonbarrière. Niet te missen!

De wandelingen starten aan 
Toerisme Dendermonde, Stadhuis  – –  
14:00, 15:00 en 16:00

Stadswandeling – –   
‘Dendermonde  
vestingstad’
Wie wil kennismaken met de ‘stille 
getuigen’ van het militair verleden 
van Dendermonde, moet beslist op 
pad in de groene gordel rond de stad. 

TICKET
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