Datum
25/08/2016

PERSBERICHT
CULTURODROOM ALS SPRINGPLANK VOOR
JONGERENCULTUUR
Het gemeentebestuur van Riemst heeft een nieuwe bestemming voor het voormalige
Jeugdhuis K28, in de Kerkstraat 28 in Zichen. Vanaf het nieuwe schooljaar zal de
Academie Voeren-Riemst haar intrek nemen in het gebouw. Op lange termijn zal de
muziek-, toneel- en beeldacademie haar activiteiten centraliseren in Zichen en actief
meewerken aan de uitbouw van een Culturodroom in Riemst.
Jeugdhuis De Plekker werd in het voorjaar van 2015 omgedoopt tot Jeugdhuis K28, maar
moest later dat jaar de deuren opnieuw sluiten door een gebrek aan vrijwilligers en
geïnteresseerde jongeren. Het laatste half jaar zat het gemeentebestuur niet stil en is er
nagedacht over een nieuwe invulling van het gebouw.
Mark Vos, burgemeester: "We zijn zeer tevreden dat we vandaag mogen aankondigen dat
de Academie Voeren-Riemst zich in de Kerkstraat 28 in Zichen zal vestigen. De Academie
Voeren-Riemst is een professionele partner en erg succesvol in onze gemeente. Dat is ook
niet vreemd in de Muzikaalste gemeente van Vlaanderen met maar liefst 13 harmonieën of
fanfares. Voor ons is het een eerste stap om hier op deze locatie een Culturodroom te
realiseren.”
Bert Cilissen, schepen van Jeugd en Onderwijs: “De Kerkstraat 28 in Zichen moet straks niet
alleen een platform worden voor jongeren om hun talenten te ontplooien, maar ook een
ontmoetingsplaats waar jongeren op een laagdrempelige manier kunnen deelnemen aan
culturele activiteiten die aansluiten bij hun leefwereld. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan
podiumkansen voor jong talent, maar ook workshops en opleidingen moeten kunnen. In deze
Culturodroom kan de Academie Voeren-Riemst een belangrijke en vooruitstrevende rol
spelen.”
Marina Pauly, schepen van Cultuur: “Wij geloven in deze partner en dit project omdat het
onze overtuiging is dat kennis, ervaringen en vaardigheden om cultuur te begrijpen en te
waarderen best vanaf jonge leeftijd gestimuleerd worden. Hoe groter de mogelijkheden en
het aanbod van de Academie, hoe breder de werking van dit cultuurplatform kan opgevat
worden en hoe meer kansen we creëren om jongeren in aanraking te laten komen met
cultuur.”

Heel concreet zit de Academie Voeren-Riemst vandaag verspreid over drie gebouwen in
Riemst: het oud KSJ-lokaal in Heukelom en het oud-gemeentehuis en het voormalige
jeugdhuis, beiden in de Kerkstraat in Zichen.
Conrad Onclin, directeur Academie Voeren-Riemst: “Deze kans is een mooie stap in de
verdere uitbouw van onze Academie. In 1973 werd de Academie opgericht om de mensen in
de Voerstreek de gelegenheid te geven om in het Nederlands muziekonderwijs te volgen.
Begin jaren ’90 hebben we onze activiteiten uitgebreid naar de gemeente Riemst. En dat
heeft ons geen windeieren gelegd. De Academie telt vandaag in Riemst 312 leerlingen,
daarvan volgen er 231muziek, 33 toneel en 48 beeldende kunst.”
Het gebouw in de Kerkstraat krijgt ook een opknapbeurt.
Mark Vos, burgemeester: “Er zijn wat akoestische aanpassingen nodig, en het dak, sanitair
en de verwarming zijn aan een opknapbeurt toe. We bekijken op dit moment hoe we het
gebouw het best multifunctioneel kunnen inrichten voor de uitbouw van de Culturodroom. Op
lange termijn kan de Academie haar activiteiten ook concentreren in de Kerkstraat in Zichen,
en kunnen we het oud-gemeentehuis en het jeugdhuis in erfpacht geven aan de Academie.”
Daarnaast zal de repetitieruimte voortaan beheerd worden door de Academie.
Bert Cilissen, schepen van Jeugd en Onderwijs: “Voor de slaagkansen van de Culturodroom
is het van groot belang dat de repetitieruimte kan blijven voortbestaan. De gemeente zal
daarom in nauw overleg met de Academie en de bands de jaarlijkse programmatie van de
repetitieruimte invullen zodat ook de Academie er zelf gebruik van kan maken.”
De Academie Voeren-Riemst heeft al een aanbod voor kinderen vanaf 6 jaar. De
inschrijvingen voor het nieuwe schooljaar starten op 26 augustus en lopen tot en met 30
september. Je kan je inschrijven in de Kerkstraat 35, op maandag, dinsdag, woensdag en
vrijdag tussen 16.00 u. en 19.00 u., meer informatie vind je ook op
www.academievoerenriemst.be.
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