
 

BEELDIG LOMMEL: AMATEURCIRCUIT 

Presentatie Beeldig Lommel 
 
Beeldig Lommel is een uniek tweedaags internationaal festival van levende beelden, aangevuld met 
straattheater, muziek en randanimatie. Dit gratis festival in het stadscentrum van Lommel bereikt om 
en bij de 35.000 bezoekers per festivaldag.  
 
De 11de editie vindt plaats op 16 en 17 juni 2018 in het stadscentrum van Lommel, telkens van 14.00 
tot 18.00 uur. De organisatie is in handen van de Stad Lommel, vertegenwoordigd door 
Cultuurcentrum De Adelberg, Toerisme Lommel en de Dienst Evenementen. 
 
Dankzij dit festival wordt Lommel een weekend lang het meest beeldige  plekje  van België!  
 
Talentontwikkeling 
 
De organisatie hecht veel belang aan talentontwikkeling. Zo werd enkele jaren geleden de 
kinderwerking opgestart: voorafgaand aan het festival worden kinderworkshops georganiseerd, 
waarbij kinderen worden opgeleid tot levend standbeeld en zelf kunnen deelnemen aan het festival. 
Voor 2018 lopen momenteel trajecten met kinderen van de Kunstacademie Noord-Limburg en met 
kinderen uit kansengroepen. In samenwerking met instellingen uit Lommel worden kinderen uit 
kansarme gezinnen begeleid tot deelname. Het Burgemeesterspark van Lommel fungeert tijdens de 
festivaldagen als beeldig kinderpark! 
 
Nieuw voor 2018 is de verbinding tussen het professionele kunstencircuit en de amateurkunsten. 
Voorafgaand aan het festival wordt, in samenwerking met de Raad voor Cultuur en Kunst, een 
workshop met terugkommoment georganiseerd voor alle amateurkunstenaars in Lommel. Hiermee 
worden zij uitgedaagd en uitgenodigd om een eigen levend beeld te creëren. Wie de uitdaging 
aandurft, krijgt de kans om op te treden tijdens Beeldig Lommel! 
 
Praktische info 

De workshop vindt plaats op donderdag 5 april 2017 van 19 tot 22 uur in CC De Adelberg. Deelname 

is gratis, maar vooraf inschrijven is noodzakelijk. Tijdens de workshop leer je de basistechnieken om 

een levend beeld te creëren. Zowel mime als grime komt aan bod. Instructies en tips voor kostumering 

worden op papier aangereikt. Na de workshop kan je zelf verder aan de slag om een performance als 

levend beeld uit te werken. 

Inschrijven kan bij Bo Moelans via bo.moelans@ccdeadelberg.be of 011 55 35 11.  

Op donderdag 3 mei 2017 is er een terugkommoment voorzien. Tijdens dit moment krijgen alle 

deelnemers de kans om hun act te tonen aan de begeleider van de workshop, die dan eventueel nog 

feedback en tips kan geven om de act nog te verbeteren.  

Wie de smaak te pakken heeft, krijgt de kans om deel te nemen aan het internationale festival! 
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Info en voorwaarden 

- De uitnodiging richt zich zowel naar verenigingen als naar individuelen en 

gelegenheidsgroepen. Deelnemers dienen minstens 18 jaar oud te zijn; 

- Deelname aan de workshop houdt geen verplichting in om daadwerkelijk een beeld te 

creëren; 

- Na toezegging van deelname door de artiest, verbindt de artiest zich ertoe om ook 

daadwerkelijk deel te nemen aan het festival; 

- De artiest verbindt zich ertoe om de organisatie van Beeldig Lommel op eenvoudig verzoek en 

tijdig alle benodigde informatie te bezorgen, bv. inhoud act, aantal artiesten, technische of 

logistieke benodigdheden, …  

- De organisatie van Beeldig Lommel bepaalt de speeltijden en de precieze locatie van elke act. 

Bij grote respons is het mogelijk dat een act niet op beide festivaldagen geprogrammeerd kan 

worden. Wellicht wordt voor de beelden uit het amateurcircuit een zone voorbehouden, cfr. de 

kinderbeelden in het Burgemeesterspark; 

- De organisatie van Beeldig Lommel voorziet lunch en diner voor de artiesten tijdens de 

festivaldag(en). Daarnaast ontvangt elke act een vergoeding van € 25 (via overschrijving) per 

speeldag vanuit de Raad voor Cultuur en Kunst. Acts die namens een vereniging deelnemen 

aan het festival, ontvangen hiervoor éénmaal bonussubsidies ‘medewerking aan een 

stedelijke activiteit’. Andere vergoedingen zijn niet voorzien en zullen niet aanvaard worden. 

Gemaakte kosten kunnen niet op de organisatie of op de Raad voor Cultuur en Kunst 

verhaald worden; 

- Na toezegging van deelname aan het festival wordt een beknopt contract opgemaakt tussen 

de organisatie van Beeldig Lommel en de deelnemer(s). 

Vragen en inschrijvingen 

Neem voor alle vragen en inschrijvingen contact op met Cultuurcentrum De Adelberg: Bo Moelans – 

bo.moelans@ccdeadelberg.be of 011 55 35 11. 

mailto:bo.moelans@ccdeadelberg.be

