
Van 14 tot 17 oktober vindt het Festival van de architectuur plaats met als thema ‘In transit’. Ditmaal is

Oostende de setting voor een uitgebreid programma met wandelingen, workshops, voorstellingen en talks. Op
zondag 17 oktober kan je over heel Vlaanderen en Brussel projecten bezoeken tijdens de Dag van de

architectuur, met onder meer heel wat realisaties die voortkomen uit de Open Oproep. Het Team Vlaams
Bouwmeester is ook betrokken bij een aantal activiteiten in het festivalprogramma.

Op zaterdag 16 oktober kan je de onderzoekers van Bouwmeester Label 019 aan het woord horen tijdens ’t Is e

babbelette. Sander en Brecht Van Duppen van Ruimteveldwerk gaan in gesprek met Oostendenaar Dominique Lubaki

over hoe we architectuur kunnen inzetten om mensen op de vlucht te ontvangen en te verwelkomen. Lees hier

(https://festivalvandearchitectuur.be/ruimteveldwerk/) alvast hun gesprek in het magazine van het festival.

Op zaterdagnamiddag gaan Vlaams Bouwmeester Erik Wieërs en Sofie De Caigny, directeur van het Vlaams

Architectuurinstituut, met elkaar in gesprek over participatie in de ontwerpsector tijdens de slotceremonie van De Grote

Invitatie (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?

url=https%3A%2F%2Ffestivalvandearchitectuur.be%2Fprogramma%2Fde-grote-

invitatie%2F&data=04%7C01%7Cceline.oosterlynck%40vlaanderen.be%7C49dbef2bba1846a658eb08d98db3d1fa%7C0c0338a695614e

een experiment in doorgedreven participatie en samenwerking in drie Oostendse buurten.

Op de Dag van de architectuur neemt Vlaams Bouwmeester Erik Wieërs deel aan een debat rond wonen en zorgen

vandaag en in de toekomst in Huis Perrekes in Oosterlo. De Bouwmeester leverde ook een bijdrage aan het

festivalmagazine, je vindt ze hier (https://festivalvandearchitectuur.be/over-graven-stenen-en-democratosch-

ontwerpen/).

In de Pompidou aflevering van 12 oktober ging Chantal Pattyn in gesprek met Erik Wieërs en festivalcoördinator Rosan

Meijer. Herbeluister het gesprek hier (https://radioplus.be/#/klara/herbeluister/e0c5f44d-625d-11e8-82e3-

02b7b76bf47f/05d6c8a2-2b76-11ec-aee4-02b7b76bf47f/).

Links
website Festival van de architectuur (https://festivalvandearchitectuur.be/)

Programma '’t is e babbelette' (https://festivalvandearchitectuur.be/programma/t-is-e-babbelette-2/) (Zaterdag van 11u tot 16u)

De Grote Invitatie (https://festivalvandearchitectuur.be/programma/de-grote-invitatie/)

Huis Perrekes op de Dag van de architectuur (https://festivalvandearchitectuur.be/programma/dag-van-de-architectuur-huis-perrekes-2/)

Bijdrage Erik Wieërs 'Over graven, stenen en democratisch ontwerpen' (https://festivalvandearchitectuur.be/over-graven-stenen-en-
democratosch-ontwerpen/)

Gesprek Ruimteveldwerk 'Van een stad een thuis maken' (https://festivalvandearchitectuur.be/ruimteveldwerk/)
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Pompidou (Klara) van 12 oktober (https://radioplus.be/#/klara/herbeluister/e0c5f44d-625d-11e8-82e3-02b7b76bf47f/05d6c8a2-2b76-11ec-aee4-
02b7b76bf47f/)

 Pilootproject Productief Landschap ‘Agrotopia’ o�cieel geopend (/nl/nieuws/pilootproject-productief-landschap-
%E2%80%98agrotopia%E2%80%99-o�cieel-geopend)

Senioren Thuis, regelluwte in Kontich-Kazerne  (/nl/nieuws/senioren-thuis-regelluwte-kontich-kazerne)
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