Persdossier

‘Wilde en schone Schelde’ noemde
de grote dichter Emile Verhaeren
haar. Zijn grafmonument vind je
in Sint-Amands, één van de vele
gemeenten waar ons nieuwe festival
STROOM tijdens haar eerste editie
zal aanmeren. De rivier was meer
dan honderd jaar geleden een bron
van inspiratie voor hem, en dat is
de Schelde vandaag nog steeds.

STROOM komt uit de koker van Gent
Festival van Vlaanderen, een festival dat
al 65 jaar lang de vinger aan de pols van
de maatschappij houdt. Ook nu verbinden
we onze brede blik op de wereld met onze
eigen omgeving en pakken we een relevant thema op. De Schelderegio is voor dit
nieuwe project onze gedroomde biotoop.

Het water is de oorsprong van al het
leven op onze planeet. Het heeft een
ongekende kracht die leven geeft, en
in het geval van de Scheldevallei een
schitterend natuurgebied voedt. Maar
het water kan ook verwoestend zijn,
zoals we vorige zomer in het oosten
van ons land hebben gezien.

Samen met Rivierpark Scheldevallei
ontsluiten we de verborgen parel van open
ruimte waar natuur en erfgoed in overvloed
te vinden zijn. We volgen de meanderende
Schelde tussen Gent en Antwerpen. De
tocht brengt ons langs pittoreske dorpen
en schitterende kastelen, die verbonden
zijn door prachtige wandel- en fietspaden.

De Scheldevallei is het decor van het
Sigmaplan, het waterbeheersingsplan dat onze contreien tegen overstromingen moet beschermen. Het
staat daarmee in het brandpunt van
de klimaatdiscussie, een discussie die
niet alleen door wetenschappers en
politici gevoerd kan worden. Om het
tij echt te keren, is een brede maatschappelijke beweging nodig. Daarin
laten wij de onmisbare stem van de
kunstenaars horen.

STROOM laat kunstenaars aan het woord,
in een unieke symbiose tussen natuur, cultuur, erfgoed en toerisme. Samen met het
publiek en talloze lokale partners kijken we
uit naar een duurzame toekomst voor dit
gebied, voor ons land en voor de planeet.
Veerle Simoens
Artistiek en algemeen directeur
Sophie Detremmerie
Festival manager
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Scheldevallei, diverse locaties
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do & vr 23 –– 24.06

Rain Requiem
Helende muziek voor een planeet die beter verdient

Bijna een jaar geleden werden grote delen
van West-Europa overvallen door extreme
regenval met schrikbarende overstromingen
tot gevolg. De nietsontziende watervloed liet
een ongekende ravage achter. Het oostelijke
gedeelte van ons land werd zwaar getroffen.
Veertig mensen kwamen om het leven en
ontelbare slachtoffers verloren hun hebben
en houden. Al snel waren meteorologen en
klimaatdeskundigen het erover eens dat
zulke extreme weersomstandigheden
verband houden met de klimaatverandering
en in de toekomst vaker zullen voorkomen.

het dragen zijn. Ze creëren samen Rain
Requiem, opgedragen aan de slachtoffers
van de overstromingen. Van Reybrouck
bezocht het getroffen gebied en sprak met
tientallen getroffenen en nabestaanden. Zijn
tekst is poëzie gepuurd uit interviews. Hij
vermengt de drie landstalen met Engels en
Latijn, de wereldtalen uit heden en verleden.
Op een van de mooiste plekken langs de
Schelde, in de bocht bij Sint-Amands, wordt
Rain Requiem boven de doopvont gehouden.
De componist zelf leidt kamerorkest Casco
Phil, vocaal ensemble Reflection en twee
solisten, sopraan Hanne Roos en bas Wilfried
Van den Brande.
Met een adembenemend uitzicht op de rivier
staan we stil bij de kracht van het water en het
belang van een zorgvuldige omgang met de
planeet waarop we te gast zijn.

STROOM, een festival waarin kunstenaars
hun stem laten horen in het klimaatdebat,
vroeg aan componist Jef Neve en schrijver
David Van Reybrouck om een nieuw requiem
te schrijven, een dodenmis voor de planeet
die we mogelijk met ons allen ten grave aan
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za 25.06

Sigmaplan en dan?
Discours: polderwandeling & verfrissend klimaatdebat
Sprekers: Prof. Dr. Patrick Meire (Universiteit Antwerpen), ir. Joris Blanckaert,
Lieven Nachtergale (Agentschap voor Natuur en Bos)
Moderator: Ann De Bie

Het water van een rivier zoekt zijn eigen weg.
Hiervan getuigen de vele meanders, meersen
of wielen in het soms grillige rivierlandschap
van de Scheldevallei. Met tal van ingrepen
hebben we geprobeerd om de Schelde te
bedwingen, door haar loop op verschillende
plaatsen recht te trekken, stukken land in te
polderen of kanalen te graven. Intussen
weten we dat het belangrijk is om de rivier
ruimte te geven, zodat hij kan te stromen…
en overstromen. Het Sigmaplan legt gecontroleerde overstromingsgebieden aan om de
druk van de ketel te halen en de natuurlijke
waterberging te benutten. Bovendien barst
‘natte’ natuur van de biodiversiteit en levert
het Sigmaplan ook op deze manier een grote
bijdrage aan uitdagingen van vandaag.

Tijdens de wandeling door de Polders van
Kruibeke, kan je al dat schoon langs de
Schelde beleven. We ontmoeten prof. dr.
Patrick Meire aan de gigantische sluis die zijn
naam draagt. Ook Joris Blanckaert, zowel
componist als burgerlijk ingenieur, kruist ons
pad. Tot slot komen we allemaal samen en
gaan experten en publiek onder leiding van
Ann De Bie in gesprek over verleden, heden
en toekomst. En over de rol van het Sigmaplan in de huidige klimaatdiscussie, met name
ook in het licht van de overstromingen van
vorige zomer. Doen we het goed? Doen we
genoeg?
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zo 26.06

Dender Discover
Klinkend stadsfestival in Dendermonde
STROOM strijkt een hele dag neer in Dendermonde, de prachtige stad die zijn naam ontleent
aan het feit dat de Dender er uitmondt in de Schelde. Met vier uitgekiende programma’s op
bijzondere locaties her en der in de stad krijg je een staalkaart van het muzikale DNA van
STROOM. Tussen de concerten door leer je de stad beter kennen met een bezoekje aan de
prachtig gerenoveerde Lakenhalle, het Vleeshuismuseum, of geniet je gewoonweg van de
gevarieerde horeca.

ClubMediéval
Aloeette, voghel clein
ClubMediéval is een collectief van bevriende
musici die een passie delen voor muziek uit
de late middeleeuwen. Onder leiding van
vedelspeler Thomas Baeté weven ze het polyfone web waarmee ze hun publiek steeds
voor zich inpakken. Onder de titel Aloeette,
voghel clein putten ze uit de grote rijkdom
van het Gruuthuse Handschrift en geven ons
een intieme inkijk in het Brugse burgerleven
omstreeks 1400. Met de opkomst van de
steden kreeg de natuur een nieuwe plek in de
verbeelding van de dichters. ClubMediéval

maakte een selectie van liederen waarin
bloemen, dieren en het groene landschap
een centrale rol spelen.
We kennen de periode uit de prachtige schilderijen en de architectuur, maar via de gezongen poëzie krijg je pas echt het gevoel dat de
middeleeuwer rechtstreeks tot je spreekt en
zijn zielenroerselen, zijn grapjes, zijn frustraties met je deelt. ClubMediéval neemt je met
gulle boerenkluchten, verfijnde liefdeslyriek
en diepmenselijke afscheidsliederen mee
midden in het volle middeleeuwse leven.
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Dender Discover
Trio Khaldei
De vier jaargetijden in Buenos Aires
In de drie symfonische schetsen die hij de titel
La Mer meegaf, lijkt het palet van Franse klanktovenaar Claude Debussy geen grenzen te kennen. Trio
Khaldei, bestaande uit violiste Barbara Baltussen,
cellist Francis Mourey en pianist Pieter Jansen,
werpt een nieuw licht op dit meesterwerk in de
schitterende bewerking van de Britse componiste
Sally Beamish. Daarnaast spelen ze de Cuatro
Estaciones Porteñas, waarin de Argentijnse
tangolegende Astor Piazzolla een antwoord geeft
op Vivaldi’s beroemde Vier Seizoenen. In dit meeslepende werk beschrijft hij de vier jaargetijden in
de stad Buenos Aires.

O’Brass
The Planets and Beyond
Wordt de aarde onleefbaar? Ons klimaat slaat op hol, en de groten der aarde
reageren veel te laks – of twitteren doodleuk over een ‘hoax’. Wat als het al te laat is
om het tij te keren? Roepen we hulp in van buitenaf? Al méér dan een halve eeuw
speuren radiotelescopen en ruimtesondes het heelal af naar buitenaards leven.
Geregeld stuiten ze op aanwijzingen, raadsels, wow-ervaringen... Gerespecteerde
wetenschappers als Frank Drake en Stephen Hawking zijn ervan overtuigd dat
we niet alleen zijn. Wie weet… Misschien ligt de redding van onze soort daarboven
– niet bij goden in de hemel, maar bij andere levensvormen in de enorme kosmos.
Ligt onze toekomst daar? Koperensemble O’Brass zoekt antwoorden op de tonen
van een van de bekendste en meest gespeelde orkestsuites uit het Britse repertoire: The Planets van Gustav Holst, in een arrangement van Geert De Vos. Met
tekst van Frank Van Mossevelde neemt O’Brass u mee op een bevreemdende trip
door tijd en ruimte.
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Dender Discover
Luc Ponet &
Klaartje van Veldhoven
Traditionele orgelkunst ontmoet experimentele jazz
Organist Luc Ponet tast graag de grenzen van het traditionele
repertoire af en schuwt de confrontatie met andere stijlen
niet. Voor STROOM maakt hij samen met jazz-zangeres en
geluidskunstenares Lynn Cassiers een programma rond de
beroemde ‘Dendermonde Codex’, een extreem waardevol
middeleeuws handschrift waarin muziek van Hildegard van
Bingen bewaard is. Zij is de eerste componist uit onze muziekgeschiedenis die we bij naam kennen. Behalve met religie,
muziek en literatuur, hield deze ecoloog avant la lettre zich ook
bezig met geneeskunde en natuur. Vertrekkende van haar muziek gaan Ponet en Cassiers met elkaar in dialoog. Ze maken
daarbij dankbaar gebruik van de bijzondere akoestiek van de
Onze-Lieve-Vrouwekerk, een prachtig voorbeeld van de zogenaamde Scheldegotiek. Ponet bespeelt het monumentale
orgel dat midden negentiende eeuw werd gebouwd in het
atelier van de Gentse familie Van Peteghem.

Amor Mundi: a dream for the future
Samen dromen over een mogelijke toekomst
Wat brengt de toekomst? Ongebreidelde technologische vooruitgang of
vooral verwoestende klimaatrampen? Een utopie, een dystopie? Niemand
weet het. Er zijn tal van scenario’s mogelijk. In deze muzikale voorstelling met
Osama Abdulrasol en Helena Schoeters rond het boek Amor Mundi van
Steven Vromman, met betoverende soundscapes en verrassende verhalen,
krijg je als toeschouwer een zicht op wat komen kan. Zonder doemdenken
en zich baserend op wetenschappelijke kennis vertelt de Belgische
milieuactivist hoe we het roer kunnen omgooien. Een inspirerende voorstelling die duidelijk maakt dat keuzes van vandaag de toekomst bepalen.
Steven Vromman is bekend door zijn Low Impact-project. In de bekroonde
documentairereeks van Canvas kon je volgen hoe hij zijn leven drastisch
omgooide om zijn ecologische voetafdruk te minimaliseren.
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Dender Discover
Expositie
‘Dendermonde op zijn Vest’
De gloednieuwe expositie in de Lakenhalle handelt
over Dendermonde als voormalige vestingstad
met een focus op de 200e verjaardag van de zogenaamde Wellingtonbarrière. Exclusief en als eerste
te bezichtigen voor Dender Discover tickethouders!

Adriano Cangemi (IT)
Nagual, Moved by the wind
NAGUAL is een act waarbij trapezekunstenaar Adriano
Cangemi zich beweegt door de energie van de natuur.
Het is een voorstelling waar een lichaam in transformatie
ons vertelt over kracht en breekbaarheid, over leven
en dood, en de kracht van de wind alles doet bewegen.
Het is een multidisciplinaire, poëtische en provocatieve
show, met focus op de ontmoeting tussen de acteur,
de ruimte, het publiek.
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di 28.06

De Plastiekmaatschappij
Discours: (micro)plastics in de Schelde en in ons lichaam
Sprekers : Hanne Collette (River Cleanup), Bert Teunkens (Onderzoeker Universiteit Antwerpen),
Prof. Dr. ir. Jana Asselman (Universiteit Gent), Sander Defruyt (Ellen MacArthur Foundation), Gert Everaert (VLIZ)

De waterkwaliteit van de Schelde is de voorbije decennia sterk verbeterd en de visstand
in onze rivieren groeit. Toch blijft vervuiling
een groot issue. In de media zien we schokkende beelden van grote afvaleilanden in
onze oceanen. Tonnen niet-afbreekbaar
plastic drijven dagelijks via onze rivieren
richting zee. Wie goed kijkt, moet niet lang
zoeken om vuil te spotten langs de oevers
van de Schelde. Maar er is meer aan de hand
dan wat voor het blote oog zichtbaar is.
Microplastics en de nog kleinere nano-

plastics komen massaal voor in onze oceanen en rivieren. Uiteindelijk komen deze
kleine deeltjes terecht in planten, dieren en
bijgevolg ook onze voedselketen. Over de
schadelijkheid en mogelijke impact op onze
gezondheid is nog veel onduidelijk. Eén ding
is zeker: in de toekomst moeten ons gedrag
en plasticgebruik drastisch veranderen.
Enkele experten gaan met elkaar in gesprek
over de omvang van het plasticprobleem en
de impact op onze omgeving.

10

woe 29.06

Graantekort, geen brood
meer op ons bord?
Debat: is korte keten een alternatief?
Sprekers: Joris Relaes (administrateur-generaal ILVO), Jan Willem Van der Schans (expert ultra-korte keten)

Onze wereld wordt steeds groter. Het internet verbindt ons met de verste uithoeken van
de planeet. En ook: een virus in China, een
oorlog in Oekraïne… Ze hebben verregaande
impact op ons dagelijks leven én op ons bord.
Onze voeding heeft dikwijls een lange weg
afgelegd voordat het in de supermarkt of
op tafel terechtkomt. De situatie in Rusland
en Oekraïne toont aan hoe groot de impact

kan zijn wanneer aan het begin van die lange
keten iets verandert. Grondstoffen en ook
alle afgeleide producten worden schaarser
en duurder. Kan korte keten hierop een
antwoord bieden? Of is het verhaal meer
genuanceerd? Experten gaan in gesprek
over traditionele landbouw, korte keten en
de impact van de wankelende graanmarkt op
de situatie in ons land.
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do 30.06

De klimaatdichters
Prikkelende ontmoeting met poëzie

Wat kunnen onze dichters, de barden
en woordkunstenaars van vandaag, ons
vertellen over de natuur en het klimaat? Is
de natuur als vanouds nog steeds die onuitputtelijke inspiratiebron voor de poëten, of
maken ook zij zich zorgen over de kant die
het opgaat? De klimaatdichters zijn een snel
groeiende beweging van Vlaamse en Nederlandse dichters. Ze strijden met poëzie in al
haar verschijningsvormen voor een klimaatvriendelijke wereld. Op deze avond geen
cijfers of statistieken, maar de authentieke
stem van zes woordkunstenaars. De kerk
van Overbeke kreeg onlangs een nieuwe
bestemming als wijkplek voor ontmoeting

en cultuur. Daar ontmoet je de dichters van
dichtbij in de intieme setting van de originele,
kleurrijke huisjes die het vernieuwde interieur
van de kerk vormen. Tussendoor klinkt er
prachtige, live gespeelde orgelmuziek en de
hele zomeravond lang kun je genieten van
een drankje op het plein voor de kerk.
Dichters:
Moya De Feyter
Anne Provoost
Jana Arns
Sara Eelen
Shari Van Goethem
Lotte Dodion
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vr 01.07

Vivaldi en de Vier Elementen
Namiddagconcert met zoetigheden in het gras

De vier elementen van de oude Griekse
filosofen (water, aarde, lucht en vuur) volstaan niet om alle natuurlijke fenomenen te
verklaren. De alchemisten voegden er het
vijfde element of ‘kwintessens’ aan toe. Voor
dirigent Franck-Emmanuel Comte en de
musici van Le Concert de l’Hostel Dieu is het
vijfde element zonder twijfel de gekte, la folie.
Volgens het motto van Aristoteles “Er is geen
groot genie zonder een vleugje gekte”, bevrijden ze de zotte energie in een programma
waarin de ‘folia’, een van de oudste muzikale

thema’s van Europa, de rode draad vormt.
Met de opzwepende liederen, instrumentale
variaties en dansen uit Frankrijk, Spanje, Italië
en Latijns-Amerika, roepen ze ons op tot het
feest, tot de dans en tot de trance. De internationaal gevierde Canadese sopraan Heather
Newhouse trakteert ons op vocaal vuurwerk
in een aantal aria’s van Vivaldi.
Na het concert is er in de tuinen van het kasteel Le Goûter sur l’herbe, een vieruurtje met
specialiteiten uit de Scheldevallei!
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vr 01.07

Beethoven met Bubbels
De Pastorale in de tuinen van het Kasteel d’Ursel

Ludwig van Beethoven hield van de natuur en
ontsnapte geregeld aan de Weense drukte
om tot rust te komen in de groene omgeving
van de stad. Hij verbleef ook graag langere
tijd op het platteland om er te werken en
inspiratie op te doen. Geen mooiere ode aan
die natuur en het landleven dan zijn prachtige
Zesde symfonie, beter bekend onder haar
bijnaam ‘Pastorale’. Voor Beethoven ging de
symfonie vooral over de gevoelens die de
natuur bij hem losmaakte. Toch zit het werk
vol prachtige natuurschilderingen.

Solisten van Brussels Philharmonic brengen
de kabbelende beekjes, de nachtegaal, de
koekoek en de kwartel, de volkse dansen van
de boeren en de razende storm tot leven in
de prachtige en kleurrijke bewerking van de
Engelsman William Watts.
Geen mooier decor hiervoor dan de tuinen
van het Kasteel d’Ursel, die door de
Provincie Antwerpen in hun originele staat
hersteld werden.
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za 02.07

Ontwaken met Beethoven
De Pastorale in de tuinen van het Kasteel d’Ursel

Ludwig van Beethoven hield van de natuur en
ontsnapte geregeld aan de Weense drukte
om tot rust te komen in de groene omgeving
van de stad. Hij verbleef ook graag langere
tijd op het platteland om er te werken en
inspiratie op te doen. Geen mooiere ode aan
die natuur en het landleven dan zijn prachtige
Zesde symfonie, beter bekend onder haar
bijnaam ‘Pastorale’. Voor Beethoven ging de
symfonie vooral over de gevoelens die de
natuur bij hem losmaakte. Toch zit het werk
vol prachtige natuurschilderingen.

Solisten van Brussels Philharmonic brengen
de kabbelende beekjes, de nachtegaal, de
koekoek en de kwartel, de volkse dansen van
de boeren en de razende storm tot leven in
de prachtige en kleurrijke bewerking van de
Engelsman William Watts.
Geen mooier decor hiervoor dan de tuinen
van het Kasteel d’Ursel, die door de
Provincie Antwerpen in hun originele staat
hersteld werden.
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zo 03.07

Familiedag aan het Kasteel
Kom, zing en dans met ons mee!

Op de laatste festivaldag strijkt STROOM neer aan het Kasteel van Laarne, voor
een dag vol voorstellingen voor iedereen van 2 tot 102 jaar! Van Kapitein Winokio die
de Aarde bezingt tot verborgen muzikanten in het bos: kom genieten van een zalige
zondag in de buitenlucht. Op deze dag zijn er geen doemscenario’s en onheilspellende
statistieken; de verbeelding is aan het woord! Want ook kinderen zijn begaan met het
milieu en het klimaat. Onder impuls van enkele unieke voorstellingen kunnen ze bedenken hoe ze zelf een steentje kunnen bijdragen aan een mooie toekomst voor onze
planeet. Met als kers op de taart een gezellige vier-uurtjes-picknick!

Line-up
Kapitein Winokio met Hallo Aarde (3+)
NAKK met Vreemde vogels (6+)
Kakelnest met Eiland van Michobi (6+)
Dagmar Chittka met MinMeerZee (2+)
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do 26.05 –– zo 03.07

Sohnarr Sjel/Patricia Vanneste
Klankinstallatie als toevluchtsoord in de natuur

Patricia Vanneste bracht in 2020, onder de
naam van haar nieuwe soloproject Sohnarr,
het album Coral Dusk uit. Ze schreef en nam
alle muziek op tijdens een soloreis door
Zweden en Noorwegen, waarbij ze zich, van
hut naar hut trekkend, volledig afzonderde
om te versmelten met de natuur. Haar zelfbewustzijn vervaagde en ze vond de essentie
waarnaar ze op zoek was. De creatieve bron
binnenin kreeg vrij spel, met een beklijvend
muzikaal debuut als resultaat. De Sjel is
een rondreizende installatie, ontworpen in

samenwerking met architect Sam de Bock.
Een architecturaal uitgepuurd paviljoen, een
shelter die versmolten lijkt met de omgeving
dankzij de spiegelende wanden. Je kan er
schuilen, jezelf vergeten en versmelten met
het omliggende landschap. Je kan er rustig
plaatsnemen en Coral Dusk integraal beluisteren. Geen betere concertzaal voor Patricia’s
muziek dan te midden van de desolate natuur.
Een plaats waar afzondering en verbinding
hand in hand gaan onder invloed van muziek
en de helende kracht van de natuur.
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do 23.06 –– woe 31.08

#herecomestheflood
Bewuste kunst in 23 gemeenten
Te zien in: Berlare, Boom, Bornem, Buggenhout, Dendermonde, Destelbergen, Hamme, Hemiksem, Kruibeke,
Laarne, Lokeren, Melle, Niel, Puurs-Sint-Amands, Rumst, Schelle, Temse, Waasmunster, Wetteren, Wichelen,
Willebroek, Zele en Zwijndrecht

De Nederlandse kunstenaar Rem van den
Bosch nam langs de oevers van de Schelde
foto’s van modellen die, gekleed in een signaalrode kleur, als stille boodschappers met
hun handen de hoogte aangeven die het waterpeil bij een extreme overstroming zou bereiken, zonder de dijken of de beschermende
maatregelen van het Sigmaplan. Met zijn
confronterende foto’s is Van den Bosch niet
uit op sensatie, maar wel op waterbewustzijn

en een open gesprek over de toekomst.
De beelden zullen, afgedrukt op doek, de hele
zomer te zien zijn op een wandel- en fietsroute langs de gemeentes van de Scheldevallei. Ze vormen ook de uitvalsbasis van
gegidste wandelingen, fietstochten, animatie
en tal van activiteiten door de zomer heen.
Zo ontdek je via kunst niet alleen de natuurlijke pracht van deze streek, maar ook de
kwetsbaarheid ervan.
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do 26.05 –– zo 03.07

Soundwalk
Digitale klankwandeling langs de Schelde
Joris Blanckaert

Een unieke wandeling langs de Schelde,
waarbij je via de gratis app Echoes.xyz,
die gebruik maakt van geolocatie, bijzondere
soundscapes van componist Joris
Blanckaert te horen krijgt. Blanckaert is
behalve componist en geluidskunstenaar
ook opgeleid als burgerlijk ingenieur en sinds
2000 als waterloopkundig ingenieur betrokken bij het Sigmaplan. Een rivier als de Schelde vervult veel functies: koopvaardij, recreatie,
aanvoer van water, afvoer van overtollig water,
biodiversiteit. In ruil vraagt de rivier ook wel
iets terug. Ruimte bijvoorbeeld, ruimte om te
kronkelen, of om te overstromen in de winter.
We zijn ons niet altijd bewust van het levende

systeem van zo’n getijderivier. Met Soundwalk
laten we de stem van de vallei horen. De vele
ritmes die de rivier speelt: van de seizoenen,
van de zon en de maan. De stem van het
water dat ruimte vraagt: van de kolkende
stroom tot de expanderend stoom. In de
komende maanden en jaren worden geluiden
verzameld in de Scheldevallei, impressies en
expressies, ‘gegeotagged’ en geüpload op
een kaart van de Scheldevallei. Langzaam
groeit Soundwalk tot een Instagram van het
water, een netwerk van leven met soundies
als selﬁes. Neem een smartphone, neem
een hoofdtelefoon, en ga op zoek naar de
pokémons van de Scheldeklanken.
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