
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 
 

 
 
Showcooking, muziek, demonstraties en zuiderse hapjes: Amuse! 
 
Voor de vijfde keer organiseert Stad Hasselt het gratis culinair parkfeest Amuse. Dat 
gaat door op zondag 21 juni 2015 tussen 12u en 18u op het Stedelijk Domein Kiewit. 
Het feest is een prettig mondiale mix van showcooking met bekende (tv)koks, een 
streepje muziek, demonstraties, een flinke scheut salsa en aangename kinderanimatie. 
Je kunt er tevens kennismaken met de projecten waarmee de lokale verenigingen zich 
toeleggen op ontwikkelingssamenwerking. 
“ De rode draad doorheen dit succesvolle parkfeest is Fair Trade, “ zegt schepen Joost 
Venken. “ De koks en demonstrateurs werken hoofdzakelijk met faire producten.” Er is 
voor elk wat wils: Roberto Simone é Rik Venken ( Vegetarisch restaurant De 
Levensboom), Mario Holtzem (TVL), Giovanni Oosters (o.a. Voulez vous), Hilaire 
Spreuwers (Tournée Générale) en brengen Zahra Boufker en Beyhan Agirdag de 
Marokkaans en Turkse keuken. Kortom, een rijk palet aan smaken. 
 
Amuse biedt ook uiteenlopende demo’s aan. Zo wordt er (h)eerlijk gekookt met Fair 
Trade producten. De magiërs van dienst zijn Jacques Vanderstraeten, Mucho Gusto 
Coffee, Holle Bolle, Bigaro, Wim Leurs en Aichacreafood. Er is koffie, chocolade, ijs. 
 
Naar goede traditie kunnen bezoekers kennismaken met smaken uit Laos, Peru, 
Guatemala en andere zuiderse landen; De hapjes kosten 1,5 euro per stuk.  
 
Amuse wil een echt familiefeest zijn. Standaard zijn het grimeren en het laten zetten 
van een henna tattoo. En omdat jong begonnen, half gewonnen is, worden ook bij de 
kinderen kookdemo’s gegeven. De Kleine Chef begeleidt hen hierbij. Durvers worden 
dan weer uitgedaagd om te gaan boomklimmen. 
 
En omdat het oor ook wat wil, kun je op het terrein luisteren naar muziek van het Sur 
Quartet, Zion Youth en Pee Diamond. Op een tweede podium voert salsa de 
boventoon. 
 
En het parkfestival verwelkomt tal van standhouders waar men kan kennismaken met 
lokale en eerlijke producten: Fancy Fruit, Oxfam Wereldwinkel, EVA, Puur Limburg, 
Loonse Stroop, Krico, de IJsboetiek, Schiffeleers Geitencoöperatief en vele anderen. 
 
Om af te sluiten met een bezoek aan de Marokkaanse tent, waar je bij een muntthee en 
gebak kunt kijken naar een fototentoonstelling over de Hasseltse stedenband met 
Missour en Outat-Oulad-El-Haj. Trouwens de dagen voor het festivalgebeuren heeft de 
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stad een actie met 15 activiteiten uitgewerkt voor de leerlingen van het basisonderwijs 
onder het motto ‘Marokko@Hasseltforkids’ en dit tijdens de zgn. mondiale dagen. 
 
Perscontact: Ingeborg Debock, via  ingeborg.debock@hasselt.be 
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