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Deze zomer heeft de stad Oostende
opnieuw
heel
wat
boeiende
evenementen aan te bieden. Men
gaat voor een gemengde doelgroep,
een breed programma, veel genres
en ook de sport wordt niet vergeten.
Doel is het seizoen te verbreden, na
15 augustus en zelfs door te trekken
tot en met september. Oostende gaat
ook inzetten op samenwerking met
nieuwe partners, zoals het SMAK in
Gent, het Afrikamuseum in Tervuren
en het filmfestival van Deauville.
Nieuw is de beurs ‘Livinge at Sea van 5 tot en met 7 juni in het Kursaal Oostende. Een
eigentijdse beurs over wonen, verblijven en leven aan de Belgische kust. Vanaf 6 juni
pakt Mu.ZEE uit met een tentoonstelling van Lili Dujourie, die parallel plaatsvindt in
SMAK Gent. De twee scenes bieden ruimte om heel haar oeuvre in kaart te brengen.
Samen met het museum voor Midden-Afrika van Tervuren wordt vanaf 4 juli de
tentoonstelling Europese Spoken georganiseerd. De focus hier ligt op de Westerse
beeldvorming van kunst uit Afrika in de 20e eeuw.
Ook terug, voor de tweede keer: het
Zandsculpturenfestival. Gezien het grote
succes, goed voor 200.000 bezoekers
vorig jaar, werken momenteel 30
artiesten aan een uitzonderlijk decor van
de animatiefilm ‘Frozen’ (Disney) Vanaf
13 juni te bezoeken tot 6 september. De
festivalzone schuift dit jaar op naar het
strand tussen de Westelijke Strekdam en
de Kapucijnenstraat en strekt zich zo’n
75 met uit richting zee!
Uiteraard is er opnieuw ‘Beaufort’, de
triënnale van de hedendaagse kunst aan
zee. Die loopt tussen 21 juni en 21
september. Dit keer is het thema ‘Buiten de Grenzen’. De uitgave vernieuwt zich qua
aanpak en benadering. Noteer drie hoofdlijnen: ‘dialoog’, ‘natuur en architectuur’ en

‘duurzaamheid’. In Oostende krijgt het provinciedomein Raversyde een centrale rol
waarbij groepstentoonstellingen worden gepresenteerd.
Een all-weather tentoonstelling vormt ‘Terracotta Army’ in het Kursaal Oostende. Van 24
juni tot 6 september brengt men in twee zalen en de tussengang een expo van 300
reproducties van beelden,s trijdwagens, wapens en objecten uit het oude China van
2200 jaar geleden. De tentoonstelling komt van Praag en reist nadien verder naar
Oostenrijk.
Ook nieuw is de Montmartre Summer kick-off. Die vindt plaats op 3 en 4 juli en wordt
georganiseerd door de dienst Integrale Veiligheid, de Jeugddienst, CC De Grote Post
en Toerisme Oostende. Tijdens deze tweedaagse spelen tal van lokale bands en
deejays de Langestraat plaat.
Het Kursaal vormt deze zomer van 21 juli tot 9 augustus het decor voor de succesvolle
musical ‘Mamma Mia’ De musical bracht in 2011 ruim 50.000 bezoekers naar het
Kursaal. Deze keer staat de internationale cast hier drie weken. En het is opnieuw de
originele versie die in het auditorium zal optreden.
Een nieuwkomers in het zomerprogramma is ‘Liefde voor Sterren tegen de Muziek op’.
VTM pakt in de tweede helft van augustus uit met deze nieuwe muziekshow. Vlaamse
schlagerzanger Christoff presenteert aan de zijde van Nathalie Meskens, die haar alter
ego Natalia in goede banen leidt. Afspraak op 12, 18 en 24 augustus voor tal van
(inter)nationale vedettes en hun lookalikes. Deze opnames worden dan ook drie weken
lang op vrijdagavond uitgezonden via VTM.
Nog nieuw is het Openluchttheater dat van 17 tot 31 augustus neerstrijkt in het Maria
Hendrikapark. Het theater verdiende eerder zijn strepen in het Rivierenhof van Deurne,
maar brengt nu ook zijn voorstellingen in Oostende.
En tenslotte verwelkomt men in het Leopoldpark een nieuw evenement om de zomer
mee af te sluiten en dat is het zgn. North Sea Beer Festival. Gedurende drie dagen, van
28 tot en met 30 augustus presenteren 20 brouwerijen er hun bieren en kunnen
bezoekers degusteren aan diverse foodstands.
Het nieuwe cultuurjaar wordt op gang geschoten in het weekend van 25 tot 27
september en op 26 september is het de beurt aan de sportievelingen, want dan
organiseert Rotary Oostende Ter Streep in opvolging van Marathon oostende, de
Ostend Night Run doorheen het centrum en de uitgaansbuurt, goed voor een ronde van
7 kilometer die je meermaals kunt lopen.
Uiteraard blijven de andere, bekende evenementen ook op de kalender staan. Denk
daarbij aan het Q-Beach House, de openluchtexpo in de Venetiaanse Gaanderijen
(GoodPlanet Water), de Museumnocturnes op zaterdag, Oostende Koerse, het Beach
Dance Festival en het Belgisch Kampioenschap Vuurwerk. Ook Theater aan Zee , de
Toog- en Tafelhappening en de bekende Paulusfeesten blijven hun sterk-merk
waarmaken. Er is nog Mode in Oostende, Kaztaars on Tour. Kortom, er is heel wat te
doen in de komende maanden.

Om wegwijs te geraken in dit grote aanbod werd een handige brochure uitgegeven,
goed voor 80 pagina’s vol informatie, in een oplage van 100.000 exemplaren en gratis
te verkrijgen bij Toerisme Oostende, aan het Monacoplein 2 of op eenvoudige vraag:
059.701 199
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