Van ‘literair flirten’ tot cult-bingen: 4 x tips voor het weekend
Feeling Wonen - 14 Mei 2021
Ook in coronatijden is er heel wat te doen in ons kleine landje. Omdat dat helaas niet altijd even zichtbaar is, helpen we u bij Feeling
graag een handje. Van suppen op stedelijke binnenwateren tot cultureel verantwoord wandelen: elk weekend lichten we vier leuke
doe-tips op uit het aanbod.
4 x leuke doe-tips voor het weekendNadat de zesde editie van het Antwerp Art Weekend door corona in het water viel, besloten de
organisatoren voor de zevende editie nog een keer alles op alles te zetten. Het resultaat daarvan: een vernieuwd grafisch concept en
een boeiend artistiek programma dat hedendaagse kunst vier dagen lang in al z’n facetten in de kijker zet. Spring binnen bij een van de
deelnemende kunstruimtes, -academies, musea of galerijen, pik een performance mee of schrijf je in voor een van de ‘gallery hopping’
tours doorheen een paar van Antwerpens meest kunstige districten.
A post shared by Antwerp Art (@antwerpart)
Voor het volledige programma: neem een kijkje op antwerpartweekend.be
Verlengd weekend of niet: wie er de buienradar even op nakijkt, blijft de komende dagen misschien toch maar liefst in zijn luie zetel
plakken. Ook dan zijn er cultureel verantwoorde opties: grijp de regen bijvoorbeeld aan om dé cult-hitreeks van het moment te bingen
bijvoorbeeld.
In It’s a Sin volgen we drie jonge homoseksuele mannen die aan het begin van de jaren ’80 van het platteland naar Londen
verhuizen. Aanvankelijk kennen ze elkaar niet, maar later gaan ze samenwonen. Terwijl ze volop van het leven genieten, worden ze
geconfronteerd met een nieuw virus dat de ronde begint te doen.
Bekijk de reeks nu via vrt.nu
Alweer met ‘dank’ aan corona zag Flirt Flamand zich dit jaar genoodzaakt haar concept lichtjes om te buigen: zo komt het dat je
schrijvers van beider kanten van de taalgrens dit jaar niet in levende lijve met elkaar kan zien en horen flirten, maar wel virtueel. Nog
tot 16 mei volg je op de (literaire) letter hoe auteurs als Lize Spit, Jérôme Colin, Lars Bové en Delphine Lecompte elkaar verleiden met
mooie woorden.
A post shared by flirtflamand (@flirtflamand)
Voor meer info: neem een kijkje op flirtflamand.be
Het wandelen nog niet beu, maar je zou nu wel graag wat meer info hebben over al die indrukwekkende gevels en gebouwen die
je tegenkomt op je pad? Dan moet je de Immodome architectuurpodcast eens proberen: die neemt je mee op reeks wandelingen
doorheen verschillende stadswijken in ons land en vertelt je onderweg alle bijzondere verhalen achter de al even bijzondere gebouwen
die je pad kruisen.
Voor meer info en podcasts: neem een kijkje op immodome.be
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