
Surinaamse kunstenaars te gast
in gemeenteschool Oostduinkerke

Met Jan Florizoone (WAK) naar het
Fin-de-Siècle Museum in Brussel

Roxanne Kromopawiro, Vincent Reit en Razia 
Barzatie, kunstenaars en medewerkers van de 
KIBII-foundation in Moengo (Suriname) waren 
onlangs te gast in Koksijde. Ze woonden er de 
workshop van de Westhoekacademie bij in het 
5de leerjaar van de gemeentelijke basisschool 
Oostduinkerke.

Op donderdag 20 april verzorgt Jan Florizoone, docent kunstgeschiedenis aan de gemeentelijke 
Westhoekacademie, een artistieke daguitstap naar Brussel, met de klemtoon op het Fin-de-Siècle 
Museum.

Suriname en Koksijde zijn al sinds 2008 met elkaar 
door een stedenband verbonden. Op cultureel 
vlak loopt er een zeer interessante samenwerking 
tussen de KIBII-foundation en de Koksijdse 
Westhoekacademie (WAK).
Beleidsmedewerker Lode Demey van de WAK: 
“Twee jaar geleden startte de academie in 
samenwerking met de dienst Internationale 
Samenwerking het 4-jaarproject op, een 
samenwerking tussen Koksijdse en Surinaamse 
kinderen van het derde tot het zesde leerjaar. 
Deze kinderen zitten nu in het vijfde leerjaar en 
gaan dit jaar aan de slag met het maken van 
stopmotionfilmpjes. De kinderen kiezen zelf het 
thema, de verhaallijn en hoe ze dit alles met foto-
opnames willen verfilmen. Deze filmpjes worden uitgewisseld met hun Surinaamse leeftijdsgenoten.
“Op deze manier zijn de kinderen niet alleen artistiek bezig maar tegelijk worden ze geprikkeld om 
hun  wereldbeeld ruimer te maken dan de Koksijdse grenzen”, verduidelijkt beleidsmedewerker Ina Van 
Thienen van de dIS. “Een kind in Koksijde en een kind in Suriname…, waar liggen de verschillen, wat zijn de 
gelijkenissen?” Filmpjes te bekijken via https://youtu.be/XwP-Cnhy16E.

Rond 1900 was Brussel het toneel van moderne kunst. Alle beroemde kunstenaars van Parijs (Manet, Renoir, 
Seurat, Degas, Rodin enz.) stelden hun nieuwste werken tentoon in de jaarlijkse salons van het Museum voor 
Schone Kunsten. Franse kunstenaars werden in Brussel soms als goden ontvangen: “Wees gezegend en 
bewonderd”. Vind je hier vandaag nog sporen van hun bezoeken?
Een rondleiding in het Fin de Siècle-museum belicht hun werken. In de namiddag is er mogelijkheid tot vrij 
bezoek aan enkele galeries van hedendaagse kunst in de omgeving van het museum. ‘s Avonds opent de 

Brussels Art Fair. Hier is kunst anno 2017 uit alle hoeken van 
de wereld te bewonderen.
Afspraak aan station Koksijde om met de trein van 8.55 u. 
naar Brussel te sporen. Vooraf inschrijven is niet nodig. Prijs: 
trein, middageten en toegang expo.
Info: Westhoek Academie Koksijde, Veurnelaan 109, 
058 53 27 00, westhoekacademie@koksijde.be, www.
westhoekacademie.be

Roxanne Kromopawiro, Vincent Reit en Razia Barzatie, 
verbonden aan KIBII foundation Moengo Suriname, waren 
op dinsdag 21 februari te gast in Koksijde en woonden 
er de workshop van de WAK bij in het 5e leerjaar van de 
gemeentelijke basisschool Oostduinkerke.

Un dimanche après-midi à l’Île de la Grande Jatte van Georges 
Seurat die zijn nieuwste werk in 1887 tentoonstelde in het salon 
te Brussel. Dit schilderij maakte veel ophef. Nu behoort het tot de 
meesterwerken van het Art Institute of Chicago.


