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Luik verdient om meer dan één reden een bezoekje. De stad was lange 
tijd een lelijk en verwaarloosd eendje, maar wie vandaag door Luik 
flaneert, ontdekt aan de oevers van de Maas niets minder dan een 

prachtige zwaan. Op architecturaal, culinair en cultureel vlak doet de 
stad naar adem happen. En dan hebben we nog niets gezegd over het 

warmbloedige, vriendelijke karakter van haar bewoners.

Twee Luikenaars die graag en met vuur over hun 
stad praten, dat zijn Brigitte De Deyne en Pierre 
Paquet. Brigitte werkt op de afdeling ‘internati-

onale relaties’ van de stad en Pierre is het hoofd van 
de stedelijke musea. “Iedereen die naar Luik komt, 
staat ervan te kijken hoe veelzijdig deze stad is”, start 
Brigitte. “In het historische hart maak je een tijdreis, 
langs smalle straatjes en eeuwenoude huizen. Dit 
was eeuwenlang de hoofdstad van het prinsbisdom, 
een machtscentrum, en dat zie je. Luik is dus zonder 
meer heel pittoresk. Aan de andere kant tref je hier 
ook een zinderende, hedendaagse stad aan, met mo-
derne architectuur – daarvan is het stationsgebouw 
van toparchitect Santiago Calatrava een mooi visite-
kaartje. Idem dito voor het architecturaal eveneens 
spectaculaire shoppingcenter Mediacité. Je kunt de 
trappen van de citadel beklimmen en op amper vijf 
minuten van het centrum verpozen in de boomgaar-
den op de hellingen van de citadel, compleet met een 
herder en schapen! De Carré-wijk is dé buurt om uit 
te gaan en je gastronomisch te laten verwennen. Op 
cultureel vlak zijn er de musea, de Opéra Royal de 
Wallonie, het Théâtre de Wallonie, de Philharmonie 
en nog veel meer. Kom voor een dag en je valt van de 
ene verbazing in de andere. Kom je Luik in meerdere 
dagen ontdekken, dan sta je steeds meer te kijken”, 
verzekert Brigitte. 

Maak een reis terug in de tijd
“Ook de vernieuwing van de culturele ‘hardware’ is 
een belangrijk instrument in de transformatie van de 
stad”, vult Pierre aan. “Dat geldt dus ook voor de mu-
sea. Veel mensen hebben een wat stoffig beeld van 
musea. Vandaag doen we zoveel meer dan louter 
spullen bewaren en presenteren. Ik zie onze musea 
graag als plekken waar we bezoekers uitdagen om stil 
te staan bij de dingen die er echt toe doen in het le-
ven; het zijn instellingen die bepaalde waarden uit-

dragen. Dat doen we ook in een groter kader, met de 
andere Luikse culturele organisaties. Voor de komen-
de Warhol-tentoonstelling bijvoorbeeld voorzien we 
een groot randprogramma met een vijfentwintigtal 
partners, met onder andere film- en podiumkunsten-
voorstellingen. Ook de architectuur van onze musea 
weerspiegelt in zekere zin de ambitie van de stad. Zo 
is La Boverie grondig gerenoveerd en uitgebreid door 
de Franse architect Rudy Ricciotti, bekend van het be-
roemde MuCEM in Marseille. Het is een schitterende 
plek, gelegen in een aangenaam park op een eiland, 
op wandelafstand van het station. Ook ons ander mu-
seaal paradepaardje, het Palais Curtius, is helemaal 
gerenoveerd en biedt de bezoeker een ongelofelijke 
reis terug in de tijd.”

Cultureel Luik

Zin om cultureel Luik te ontdekken? Met deze wedstrijd 
maak je kans op een citytrip voor 2 personen naar deze 
bruisende stad. Inbegrepen in de prijs: overnachting 
met ontbijt voor twee personen, een verzorgde maaltijd 
in een Luiks restaurant en een culturele activiteit. Deze 
prijs wordt aangeboden door de stad Luik en is te 
besteden tussen 1 december 2020 en 31 maart 2021 
volgens beschikbaarheid.

Waag je kans
Surf naar vabmagazine.be/wedstrijd en geef het 
antwoord op de volgende vraag: 
Uit hoeveel geklasseerde historische monumenten 
bestaat het Grand Curtius? 
A. 4 B. 8 C. 16

Een citytrip Luik  
voor 2 personenWIN
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Surf voor 13 september naar vab.be/wedstrijd en maak kans op een 
exclusieve begeleide Coup de Ville-rondleiding op zondag 27 september. 
Geef het juiste antwoord op deze vraag:  
Wie is de curator van Coup de Ville?  
A. Conner Rousseau B. Stef Van Bellingen C. Alex Callier

Een exclusieve begeleide 
‘Coup de Ville’-rondleidingWIN

Coup de Ville 2020 –  
Chasing Flowers

Kunstenparcours in Sint-Niklaas

Elke paar jaar dompelt kunstenplatform WARP de stad 
Sint-Niklaas onder in brandend actuele kunst met het 

kunstenparcours ‘Coup de Ville’ (een poëtische en artistieke 
stadsgreep). De vierde editie van ‘Coup de Ville’ in 2020 

wordt, met de ondertitel ‘Chasing Flowers’, een zoektocht naar 
groen en bloemen. De bloem is een figuur die natuur en cultuur 

met elkaar verbindt. Een dertigtal kunstenaars uit binnen- en 
buitenland wordt uitgenodigd om deel te nemen aan deze editie. 
Zowel opkomend talent op weg naar een internationale carrière 

als gevestigde waarden maken deel uit van het parcours. Het 
parcours verbindt een aantal unieke locaties die variëren van 

museale ruimten met erfgoedwaarde tot verborgen tuinen en 
onontgonnen panden of privéwoningen in de stadskern van 

Sint-Niklaas. Zo ontstaat een prikkelende setting voor zowel de 
bezoekers als de geselecteerde kunstenaars. 

> 11/9/2020-11/10/2020, coupdeville.be 

Opnieuw samen van cultuur genieten!
Corona wiegde de culturele wereld in een vreemde slaapstand. Gelukkig kunnen theaterzalen, evenementenhallen, musea en andere cultuurtempels stilaan de 
draad weer oppikken. Sta jij te popelen om weer samen met andere cultuurliefhebbers van expo’s, musicals, theatervoorstellingen, films, voordrachten en veel 
meer te genieten? Dan ben je bij vtbKultuur aan het goede adres! We nemen je graag mee naar deze twee evenementen:
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Voor meer informatie over onze afdelingswerking:  
surf naar vtbkultuur.be,  
mail naar info@vtbkultuur.be  
of bel 03/224.10.52.

Colofon vtbKultuur
Redactie: Sara Heyninck, Roel Daenen 
Grotehondstraat 44, b 1/1, 2018 Antwerpen 
tel. 03/224.10.56 | info@vtbkultuur.be
vbtkultuur.be

vtbKultuur heeft zo’n 150 lokale afdelingen die  
jaarlijks ongeveer 2500 activiteiten organiseren  
in heel Vlaanderen. Ook in jouw buurt. 
Alle informatie vind je op vtbkultuur.be

Daens, musical
Vrijdag 12 februari of  
zondag 14 februari, Puurs
Studio 100 brengt het beklijvende verhaal van 
priester Daens als een waar spektakel met rijdende 
tribunes en decors. Een resem topacteurs (Peter 
Van de Velde, Jo De Meyere, Free Souffriau, Jelle 
Cleymans…) kan niet wachten om eindelijk de 
bühne op te gaan. De voorstellingen waren immers 
voorzien voor het voorjaar van 2020, maar werden 
verplaatst naar begin 2021. 

Warhol, The American Dream Factory, expo
Zaterdag 14 november, Luik

In het Luikse museum La Boverie loopt vanaf 2 oktober een bijzondere expo over een van de meest 
invloedrijke kunstenaars van de 20ste eeuw: Andy Warhol. ‘The American Dream Factory’ bekijkt 

de carrière van Warhol in het perspectief van al zijn ups en downs. Het vertelt een verhaal van de 
levendige geschiedenis van Amerika en hoe Warhol daarop inspeelde. 

Zin gekregen om met vtbKultuur naar deze 
toppers te gaan? Schrijf je dan zo snel 

mogelijk in bij een van de deelnemende 
vtbKultuur-groepen uit jouw buurt! Je 
vindt het overzicht op vtbkultuur.be/

nieuws.


