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Mario Iacampo 'Fantastisch, dit is het idee van de eeuw! Zo sta ik geregeld op. Euforisch als geen ander. En dan begint de evolutie
van droom naar praktijk. Onderweg sneuvelt er weleens een briljant plan. Maar iets drinken in een serre tussen tropische vlinders:
dat leek me wel magisch. 'Thee ...
Mario Iacampo
'Fantastisch, dit is het idee van de eeuw! Zo sta ik geregeld op. Euforisch als geen ander. En dan begint de evolutie van droom naar
praktijk. Onderweg sneuvelt er weleens een briljant plan. Maar iets drinken in een serre tussen tropische vlinders: dat leek me wel
magisch. 'Thee met Vlinders' kent deze zomer zijn wereldpremière in Duinbergen. Een soort 'Alice in Wonderland', maar dan aan zee.'
'Voor mij is het een retour naar Knokke-Heist: met het paardenspektakel Cavalia hebben we in de zomer van 2008 in zes weken
84.000 toeschouwers gehaald. Drie keer moesten we onze voorstellingenreeks verlengen. Daarmee was Knokke-Heist een van de
best scorende steden in Europa. Voor mijn vlindercafé reken ik op 25.000 mensen. Ze betalen 8 euro, een drankje inbegrepen.'
'Als ik een tip mag geven: draag iets kleurrijks. Dan komen de vlinders gemakkelijker op jou af. Wij zorgen ook voor gekleurde
gebakjes en tafelkleden. Met hun voelsprieten komen vlinders graag proeven van suiker of nectar. Mensenhuid vinden ze niet zo
lekker. We hebben 150 plaatsen in de serre en 300 vlinders. Twee keer per week zal onze entomoloog uit Gent ze verversen. Per
week zullen er zo'n 50 à 75 specimen bijkomen. En aangezien vlinders tussen vier dagen en twee maanden leven, zullen er in totaal
ruim duizend exemplaren nodig zijn om de zomer te overbruggen. Het voordeel is: in gevangenschap leven vlinders doorgaans veel
langer.'
'Eerlijk is eerlijk: ik kende de Knokse Vlindertuin niet toen ik het project bedacht. Ik ben opgegroeid in Canada en woon pas sinds een
paar jaar in Brussel. Met Knokke heb ik niet zo veel. Ik kom er weleens in de zomer, maar ik heb er geen tweede verblijf of vrienden.
Voor veel toeristen of Knokkenaars zal mijn project wel nostalgie zijn, maar voor mij is het een testcase. Het is niet de bedoeling om
een kopie te zijn van die mythische oude Vlindertuin die in 2010 sloot. Al zal de vergelijking wel gemaakt worden. Ik had eigenlijk een
gelijkaardige vlinderserre gezien in Rome en in Marbella. Maar daar vlogen er teleurstellend weinig vlinders rond. Dat kan beter, dacht
ik.'
'We lieten niet alleen biologische tropische planten aanrukken. In de serre staat ook rottend fruit, want daar komen vlinders graag
op af. De tent van 220 vierkante meter staat net achter de dijk in Duinbergen, op wandelafstand van het Casino. Het was een ferme
investering, want de serre is op maat gemaakt. Vlinders cultiveren in een serre is overigens niet zo simpel als het eruitziet. De
vochtigheid en temperatuur zijn continu te checken. Het mag zeker niet kouder worden dan 15 graden.'
'Bij 'Thee met Vlinders' serveren we ook koffie, een Belgisch biertje of een coupe champagne. Thee klinkt gewoon goed. En het toont
ook dat we kindvriendelijk zijn. Ik wil de groep van 4 tot 84 bereiken. En net als in mijn expo's zit hier ook een didactisch luik aan vast.
Een expo toont hoe rupsen een cocon maken, waaruit uiteindelijk een vlinder breekt. Die metamorfose is magisch. We willen ook
de realiteit niet uit de weg gaan: door de vele insecticides gaat de natuurlijke biotoop van vlinders en bijen achteruit. En dat heeft
catastrofale gevolgen voor de natuur. Daarvoor wil ik mijn bezoekers ook sensibiliseren.'
Thee met Vlinders, vanaf 8 juli de hele zomer lang in de serre bij de RBSC Zeilclub in Duinbergen. Elke dag open vanaf 10 uur.
Met zijn spektakels en expo's Cavalia,
Toetanchamon, het Terracottaleger en Lego, the Art of the Brick trok hij de wereld rond. Maar deze zomer serveert Mario Iacampo thee
en bubbels in een serre met vlinders in Knokke.
Spektakelmaker
'Eerlijk? Ik kende de Vlindertuin niet'
'In totaal zullen er ruim
duizend vlinders nodig zijn
om de zomer te overbruggen.'
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