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KNOKKE-HEIST - De 55ste editie van het Cartoonfestival Knokke-Heist opende de deuren. Met ruim 100.000 bezoekers is het
festival uitgegroeid tot hét familievriendelijk belevingsevenement aan de Vlaamse kust. In samenwerking met Paira Daiza en de
Vlaamse overheid en met de hulp van Disney, Bibliodroom, Beeodiversity en Playmobil brengt Knokke-Heist deze zomer een uniek en
wonderlijk verhaal met dieren in de glansrol. Allemaal Beestjes!
“Het is de bedoeling om van het Cartoonfestival een hoogstaande gratis tentoonstelling te maken, zodat de mensen die op de zeedijk
wandelen, niet kunnen weerstaan aan de lokroep van een bezoek”, vertelt schepen Jan Morbee. “Nadat we vorig jaar een duik namen
in het wonderlijke universum van de Superhelden was het niet makkelijk om opnieuw een boeiend onderwerp te vinden dat jong en
oud aanspreekt. Knokke-Heist zet echter volledig in op het bijenverhaal. We zijn uitgeroepen tot de bijenvriendelijkste gemeente van
Vlaanderen. Omdat de bijen enorm belangrijk zijn voor onze samenleving, zetten we de komende twee maanden Tobee de Bij op het
voorplan.”
Verborgen grot
“Tobee is in ons strandpaviljoen de gids en leidt ons door de verschillende themakamers: via de biologieklas, langs het sprookjesbos,
door de verborgen grot… Daarbij krijgen allerlei vragen een antwoord. Bijvoorbeeld: wat hebben draken en dino’s met elkaar te
maken? En welke weetjes over dieren zijn fabeltjes? Over het resultaat zijn we heel tevreden. Kwalitatief staan we nog een serieuze
stap hoger dan vorig jaar. Het steeds terugkerend succes van ons Cartoonfestival is trouwens geen toeval. Het is het werk van de
uitstekende ploeg die de schouders onder dit festival steekt”, benadrukt Jan Morbee.
Geheimen
“Op de zeedijk pakken we opnieuw uit met een eyecatcher: een bijenhuis met heuse imkers. Het bijenhuis werd eigenhandig gemaakt
door de technische ploeg van ons Cultuurcentrum. Net als ons absoluut pronkstuk: de Ark van Noach. De ark toont de geheimen van
het dierenrijk in levende lijve. Onze ark is 16 meter lang en 12 meter hoog. Het hout dat onze technische ploeg nodig had voor de Ark,
wordt straks hergebruikt voor de bouw van de nieuwe praalwagen van Prins Carnaval”, legt de schepen uit.
Workshops
“En voorts leggen we ons meer en meer toe op jongeren. We organiseren daarom veel workshops. Als het slecht weer is, kunnen ze
hier elke dag een workshop volgen. Op vrijdag 22 en 29 juli en op 5 en 12 augustus zal de ‘Beestige bende’ met Jean Bosco Safari
trouwens een muzikale voorstelling brengen op het dak van onze Ark van Noach. In onze tentoonstellingsruimte hangen cartoons
van tien gerenommeerde cartoonisten. Eva Mouton, Klaas Storme (Zaza), Erwin Vanmol, Kim Duchateau (Kim), Joris Snaet, Steven
‘Lectrr’ De Gryse, Pieter De Poortere, Steve Michiels, Marc De Cloedt (Marec) en Pierre Kroll zetten allemaal speciaal voor het
Cartoonfestival hun beestige poot op papier. Het resultaat: meer dan 150 cartoons die ons een verfrissende kijk op het mensdom en
het dierenrijk geven”, besluit Jan Morbee. (Dirk Meulders)
Het Cartoonfestival is tot 4 september elke dag van 10 tot 20 uur gratis te bezoeken in het tentoonstellingspaviljoen op het strand
tegenover het Casino Knokke.
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