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haar wiI  t rouwen. moet eerst
dr ie raadsels optossen. Ant-
woordt hi j  ju ist ,  dan heeft  hi j
geluk en wordt hi j  haar man.
Maar raadt hi i  het niet ,  dan hakt
zii ziin kop-erat
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Naakte Aap
Axl Peleman
i::;:.:,.ii Axt Peleman treedt solo
en akoest isch op in een gezel-
t ige sett ing. Tussendoor beant-
woordt hi j  vragen en speelt  hi f
verzoeKnummers.
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Corpus Ca.
Lee
R.i,=-Ei Lee Krasner was de
vrouw van |ackson Pollock, een
van de invloedriikste Amerikaan-
se schilders. Krasner koos voor
een leven op de acft tergrond,
met slechts 66n doel:  haar man
als kunstenaar op de wereld-
kaall plalt:gn,,tes9n 9!!e qnis,

Rataplan

Wiinegemstraat 27
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Day One
Street Art Festival
$i.,,,ri.i.i.:.'. 15 artiesten bren-
gen muurschi lder ingen aan op
gebouwen in de wi jk.  Wandel
rond, votg een rondleiding of
geniet van de concerten, work-
s 19e1 -e*P-9,' 9 ! l"lT l.-

Omgeving luchtbal

Columbiastraat 110, Antwerpen

plannetjes b
bij Toerisme
grel! u{_!!
gratis

ij cc Luchtbal en
Antwerpen op de

Muzikante tady Angelina

deFilharmonie &
fanine fansen
r{.i.+]:ii3-.,i,, deFiIharmonie o.l.v.
Edo De Waart begeleidt lanine
fansen bi j  'Le vis ioni  di  paura'
van Wim Henderickx, enkele
sui tes van 'Romeo en lu l ia 'van
Prokofiev en het 'Vioolconcerto
in D'van Brahms.

deSingel
Desguinlei 25, Antwerpen^

tet. 03 213 54 34
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Garland feffreys

Caf6
"Bar Leon l igt  achter mi jn
hoek. Ze hebben er veel ver-
schitlende alcoholvrije drank-
jes en lekkervegetarisch eten.
Er ziin regelmatig exposities
van jonge kunstenaars en af
en toe zit er een kapster in het
cafd te knippen. Er is een grote
speeltuin voor de deur en je
kan er van de zonsondergang
genieten met je voeten in het
witte zand."

Bar leon
Reuzenstraat 23, Borgerhout

Restaurant
"lk maak regelmatig zelf sushi,
maar als er wat gevierd moet
worden trekken we naar Zao
Wang! Hun sushi-boot is een
genot van begin tot einde. De
Tibetaanse koks hebben gehei-
me recepten die ik nog niet heb
kunnen ontfutseleni'

Zao Wang

0ude Koornmarkt zz
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absurd idee, maar ik deed het
uit nieuwsgierigheid. Het was
Moederdag en iedereen kreeg
cava en taart. Er kwamen heel
wat bezoekers tangs waaron-
derveel bejaarden. We zongen
samen 'La Vie en Rose' en 'Bei
mir bist du schtln'. Het was
ontroerend hoe die winkelal
generaties [ang ee4 thuis bliikt
te zijn voor heel wat buurtbe-
woners! Er werken mensen
van allertei nationatiteiten en
tussen de rekken wordt lief en
leed gedeetd. Het optreden is
nu een jaar l i jkse tradi t ie en
we hebben zelfs een muziek-
groep opgericht: de BoHo All
Stars. We zingen over een be-
tere wereld zonder honger of
armoede, waar iedereen voor
mekaar zorgt. Dat is allemaal
ontstaan in de buurtwinket!"

Lady Angelina treedt momen-
teel op met'De Woonwogen
v q1 t17lt ln o 1e I i n 9 _,
Arenbergschouwburg
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"lktreed soms op in mijn super- www.arenbergschouwburg.be
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De Nieuwe Antwerpenaar I z7
keer vroeg, vond ik het een


