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Beaufort21 presenteert The Long Parade van De Panne tot 
Knokke-Heist 

 
Voor Beaufort21 componeert Ari Benjamin Meyers (US) een origineel 

muziekstuk, The Long Parade. Op diverse data van juni tot oktober wordt het 

werk als performance uitgevoerd in de tien kustgemeenten door het 

wandelorkest Die Verdammte Spielerei. Ook muzikanten uit de kustgemeenten 

nemen telkens deel. De eerste muzikale parade van The Long Parade start op 

zondag 20 juni in De Panne.  

 

Het orkest marcheert langs de Belgische kust, van aan de Franse grens tot 

aan de Nederlandse grens, en dat een hele zomer lang. Het muziekstuk 

wordt op diverse data in de tien Belgische kustgemeenten gespeeld, telkens 

participeren ook lokale muziekgroepen. Aan elk gemeentehuis vindt een 

overdracht plaats waarbij het muziekstuk wordt doorgegeven aan een 

volgende groep van lokale muzikanten.  

 

The Long Parade in De Panne  

The Long Parade start op zondag 20 juni aan het gemeentehuis in De Panne. 

Om 14u45 wordt het vaandel van de parade overhandigd aan de muzikanten 

van Die Verdammte Spielerei en de Muziekacademie Veurne/De Panne. Zij 

vertrekken om 15u en stappen al spelend naar Koksijde, waar ze omstreeks 

17u aankomen aan het gemeentehuis. Daar wordt de parade-vaandel 

overgedragen aan de gemeente Koksijde. 

 

Verspreid over de zomer van 2021 zal de opvoering zich in elke gemeente 

herhalen tijdens tien muzikale parades, tot het werk in Knokke-Heist zijn 

finale bereikt. 

 

De tien etappes van The Long Parade zijn: 

 

• 20 juni: van De Panne naar Koksijde-Oostduinkerke, met leerlingen 

en docenten van stAPwest 

• 4 juli: van Koksijde-Oostduinkerke naar Nieuwpoort, met Koninklijke 

Gemeentelijke Harmonie Koksijde, Imperior de Percusion en 

Showkorps El Fuerte 

• 1 augustus: van Nieuwpoort naar Middelkerke-Westende, met 

Koninklijke Katholieke Harmonie Nieuwpoort 

• 8 augustus: van Middelkerke naar Oostende, met Drawing Pins 

• 15 augustus: van Oostende naar Bredene, met Melody Makers 

Oostende 

• 29 augustus: van Bredene naar De Haan-Wenduine, met accordeon 

band en Alain Billiouw 

• 12 september: van De Haan-Wenduine naar Blankenberge, met 

Saxophone Quartet Beaufort 



• 19 september: van Blankenberge naar Zeebrugge, met Shanty Koor 

Blankenberge 

• 25 september: van Zeebrugge naar Knokke-Heist, met Koninklijke 

Harmonie Vermaak na Arbeid Koolkerke 

• 10 oktober: Knokke-Heist, met Harmonie Sint-Cecilia Heist 

 

Noot voor de redacties: door weersomstandigheden of de actualiteit kunnen 

data en uren wijzigen. Daarom is het aan te raden de meest actuele info te 

raadplegen via www.beaufort21.be/programma 

 

Monokino brengt première van ‘Soleil Ô’ in Oostende 

Voor Beaufort21 gaat het Oostendse nomadische film- en kunstcollectief 

Monokino op zoek naar andere invalshoeken over het koloniale verleden van 

ons land, ook in Oostende. Naast 3 tijdelijke installaties presenteert 

Monokino tijdens Beaufort enkele eenmalige activiteiten in Oostende. Een 

eerste initiatief is de Belgische première van de gerestaureerde film Soleil Ô, 

van de Mauritaanse cineast Med Hondo.  

 

De film is een mijlpaal in de ‘Nouvelle Vague’-cinema in Afrika uit 1967, 

waarvoor de cineast in 1970 de Gouden Luipaard ontving op het filmfestival 

van Locarno. De film vertelt het verhaal van een zwarte immigrant die naar 

Parijs trekt op zoek naar z’n ‘Gallische voorouders’. ‘Soleil Ô’ is een 

aanklacht tegen discriminatie en krijgt tot op vandaag een actuele 

weerklank. De film werd in 2017 helemaal gerestaureerd en wordt nu voor 

het eerst getoond in België.  

 

Soleil Ô is te zien op zaterdag 19 juni om 20u in De Grote Post in Oostende, 

in aanwezigheid van filmmaker Anouk De Clercq, curators Dagmar Dirkx en 

Erin Withouck (Monokino) en Pascale Obolo. De filmvertoning is gratis, mits 

reservatie via info@monokino.org. 

 

Alle info: www.beaufort21.be 

 

PERSUITNODIGING 1 

De pers is vriendelijk uitgenodigd op de filmvertoning van Soleil Ô in De 

Grote Post Oostende, op zaterdag 19 juni om 20u.  

Gelieve je komst vooraf te bevestigen via info@monokino.org 

 

PERSUITNODIGING 2 

De pers is vriendelijk uitgenodigd bij het vertrek van de eerste etappe van 

The Long Parade op zondag 20 juni om 14u45 aan het Gemeentehuis 

van De Panne, Zeelaan 21. Aankomst aan het gemeentehuis van Koksijde is 

voorzien omstreeks 17u. 

 

 
Attn.redactie/meer info bij Westtoer:  
Heidi Ballet – curator Beaufort 21 – 00 49 179 5506294 
Mieke Dumont – pers & media – 00 32 472 900 111 
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Mieke Dumont 

Pers & Media 
  

Westtoer 

Koning Albert I laan 120 

8200 Sint-Michiels Brugge 

België 

Work: +32 (0)50 305 546 

Mobile: +32 (0)472 900 111 

Email: mieke.dumont@westtoer.be  
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