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Openingsweekend provinciedomein
Raversyde (Oostende) op 14 en 15 maart
Op zaterdag 14 en zondag 15 maart heropent provinciedomein Raversyde in Oostende
opnieuw de deuren. Tijdens het openingsweekend is er van alles te beleven voor jong en
oud. Tegelijkertijd openen twee nieuwe tijdelijke tentoonstellingen.
Tijdens het startweekend staan op Batterij Aachen (WO I) en Batterij Saltzwedel Neu (WO
II) gidsen klaar voor de bezoekers. Zij kunnen er kennis maken met de rijke geschiedenis
van de Atlantikwall. Bezoekers kunnen ook actief de 3D-simulatie beleven.
Twee tijdelijke tentoonstellingen
In samenwerking met de Stad Oostende opent in het Bunkerhuis de dubbelexpo ‘Van
staminee tot café-chantant. Het Oostendse nachtleven in historisch beeld’. In de voormalige
bar-dancing La Mouise maken bezoekers een tijdsreis naar de jaren 1960 – ’70. Het andere
deel van de expo is te bezichtigen in de bibliotheek van Oostende waar foto’s getoond
worden van het hedendaagse Oostendse nachtleven. De expo loopt tot zondag 26 april.
In Batterij Aachen staat het werk van kunstenaars Jonas Vansteenkiste en Veerle Michiels
centraal in de tentoonstelling ‘Bang Bang’. Daarin gaan ze op zoek naar de geschiedenis van
een plaats of een object. Beide kunstenaars delen een bijzondere fascinatie voor bunkers.
In drie bunkers presenteren de kunstenaars hun bijzondere werken. ‘Bang Bang – My baby
shot me down’ is een volledig nieuw werk en wordt dus voor het eerst getoond. Tijdens de
opening, om 14 uur, zal ook de performance ‘All are of the dust and all turn to dust again’
te zien zijn, een voorstelling over het manipuleren van waar gebeurde feiten. ‘Bang Bang’
loopt tot woensdag 11 november.
Middeleeuwse workshops
Ook in het middeleeuwse vissersdorp ANNO 1465 is er van alles te beleven. De living
history group Tartes et Bastons, samen met Compagnie Gallimaufry, brengen de huisjes en
het dorp tot leven. Kinderen kunnen er spelen, met zwaarden vechten en zich verkleden. Er
zijn ook verschillende middeleeuwse workshops.
[www.raversyde.be]
Praktisch
Datum: Zaterdag 14 en zondag 15 maart, van 10.30 uur tot 18.00 uur
Plaats: Provinciedomein Raversyde, Nieuwpoortsesteenweg 636 in Oostende
Prijs: Combiticket ANNO 1465 en Atlantikwall: € 10, Ticket Atlantikwall: € 8, t.e.m. 12 jaar
gratis in familieverband, ANNO 1465: € 6, t.e.m. 12 jaar gratis in familieverband

Dienst Communicatie

Meer info voor pers (niet voor publicatie):
voor interviews, quotes, beleidsvragen:
gedeputeerde voor mobiliteit, Jurgen Vanlerberghe
jurgen.vanlerberghe@west-vlaanderen.be of 050 40 32 59 of 0475 61 13 88
voor andere vragen:
dienst communicatie, Sandro Delaere
sandro.delaere@west-vlaanderen.be of 050 40 35 16 of 0497 72 31 84

Dit bericht wordt verspreid door de dienst communicatie van het provinciebestuur West-Vlaanderen.
Alle persberichten van de Provincie West-Vlaanderen vindt u op [ www.west-vlaanderen.be/nieuws ].

