Lennik verdient de creatie van een culturele ontmoetingsplaats. Zo krijgen de Lennikenaren en de scholen de ruimte
om allerlei kunstvormen te beleven. Dit kan door omvorming van een bestaand gebouw.
Lennik bruist van cultureel dynamisme!
De gemeente Lennik wordt op cultureel vlak gekenmerkt door een zeer grote aanwezigheid van schoolgaande jeugd,
de Academie Peter Benoit (meer dan 500 leerlingen!), vier muziekmaatschappijen, een actief verenigingsleven en zeer
vele amateurkunstenaars rond woord, schilderkunst, beeldende kunst, enz.
Sinds een tiental jaren is het cultureel gemeentelijk beleid er mede op gericht de Lennikenaren en de schoolgaande
jeugd de mogelijkheid te geven cultuur te beleven en te creëren.
Cultuurbeleving
In uitvoering van het gemeentelijk cultuurbeleidsplan worden de laatste jaren cultuuruitstappen naar omliggende
cultuurcentra en huiskamervoorstellingen bij Lennikenaren thuis georganiseerd om er cultuur te ontmoeten en er in
aanraking mee te komen. De wedstrijd van de Provincie Vlaams-Brabant en Radio 2 rond het kunstwerk Dansant
heeft de hele Lennikse gemeenschap ertoe aangezet samen een prachtig kunstwerk te winnen.
Kunst is een weg naar jezelf. Bewandel hem!
Waar zoveel talent aanwezig is, is het mede de taak van de gemeente, onder allerlei vormen en op allerlei plaatsen,
aan de kunstenaars de mogelijkheid te bieden om zich op cultureel vlak te ontplooien, en aan de kunstliefhebbers te
laten genieten van kunstwerken van anderen.
‘Wakker Lennik‘ en ‘Kunst op het gemeentehuis‘ zijn twee initiatieven die aan de Lennikse amateurkunstenaar de
mogelijkheid bieden de eigen kunstwerken tentoon te stellen in en rond het gemeentehuis.
Academie Peter Benoit. Kasteel van Gaasbeek.
Lennik heeft op cultureel vlak zeer belangrijke troeven.
Vooreerst is er de Academie Peter Benoit waar zowel volwassenen als jongeren gerichte opleiding krijgen rond
muziek, woord en dans.
De samenwerking met het Kasteel van Gaasbeek biedt de Gemeente, de scholen en cultuurverenigingen, de
mogelijkheid grotere projecten zelf te organiseren en dit in een historisch prachtig kader.
Lennik waar woord thuis hoort!
Er zijn in de gemeente Lennik velen rond ‘woord’ actief en dit zowel rond het gesproken als het geschreven woord.
Zo heeft de gemeentelijke bibliotheek in samenwerking met Lennikse jeugdschrijvers aan jongeren de mogelijkheid
gegeven zelf een jeugdboek te schrijven en te publiceren.
Ook in de scholen wordt dagdagelijks in de lessen Nederlands creatief gewerkt rond ‘woord’.
De jaarlijkse deelname aan de Gedichtendag bieden onze woord- en dichtkunstenaars de mogelijkheid in enkele
woorden op een eigen manier een gedachte op papier te zetten.
Recentelijk werd ook nog gestart met een Vertellerscollectief.
Lennik verdient een culturele ontmoetingsplaats.
De gemeente Lennik bruist van cultureel dynamisme.
Zowel de Lennikse individuele kunstenaar, de verenigingen als de schoolgaande jeugd moeten de mogelijkheid
hebben in eigen gemeente kunst onder allerlei vormen tot uiting te brengen en te beleven. Lennik heeft op haar
grondgebied verschillende gebouwen die hiervoor in aanmerking kunnen komen. Mits wat creativiteit en herschikking
is het in Lennik mogelijk een gebouw om te vormen tot culturele ontmoetingsplaats.
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