
09-02-2022 16:57 100 recente projecten te bezoeken tijdens Dag van de Architectuur | BRUZZ

https://www.bruzz.be/culture/events-festivals/100-recente-projecten-te-bezoeken-tijdens-dag-van-de-architectuur-2021-10 1/3

100 recente projecten te bezoeken tijdens Dag
van de Architectuur
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Op de Dag van de Architectuur, zondag, openen 100 gebouwen en 40 ontwerpbureaus in

Vlaanderen en Brussel uitzonderl�k de deuren voor het grote publiek. Thema dit jaar is

"in transit". Deze opendeurdag is de afsluiter van het jaarl�kse Festival van de

Architectuur, dat donderdag van start is gegaan.

Het thema van dit jaar hee� alles te maken met de grote verschuivingen rond ons, zoals

"extremer weer, volgebouwde steden, een veranderende bevolkingssamenstelling, de

omgang met het koloniale verleden", l�st het Vlaams Architectuurinstituut (VAI), dat de

evenementen organiseert, op. Die verschuivingen brengen uitdagingen én kansen met

zich mee. De gebouwen die opengesteld worden voor de Dag van de Architectuur "bieden

elk op hun eigen manier een antwoord op die grote veranderingen", zegt Rosan Me�er,

coördinator van het Festival van de architectuur.
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VAI omschr�� de Dag van de Architectuur als "de perfecte kans om eens binnen te

wandelen in inspirerende en b�zondere privéwoningen, scholen, zorgvoorzieningen en

bedr�ven. Maar ook om eens stil te staan b� het ontwerp van openbare plekken waar je

misschien al vaak passeerde."

Elf master- en doctoraatsstudenten met een hart voor architectuur maakten de selectie

voor deze editie. Er staan rondleidingen, lezingen en tentoonstellingen gepland. Het

volledige overzicht is terug te vinden op de site van het festival. Daar staat ook een l�st

met alle locaties per provincie.
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Opmerking over dit artikel of foutje gezien? Laat het ons weten.
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Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?

 BRUZZ dag

brengt je van maandag tot zaterdag de actualiteit van de dag (in het Nederlands)

 BRUZZ week

serveert je iedere zaterdag de belangr�kste hoofdpunten van de voorb�e week (in het

Nederlands)

 BRUZZ culture

ontvang elke donderdag de BRUZZ-selectie in je mailbox en begin goed voorbereid aan je

cultureel weekend (Nederlands, Frans en Engels gemixt)

 BRUZZ International

voor en door internationale Brusselaars, met elke week resto- en uit-tips en portre�en (in

het Engels)
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