
HOE WERD LENNIK ÉÉN VAN DE FINALISTEN ? 

Op 8 januari kwam de vakjury, bestaande uit: Flor Bex
(eredirecteur MUHKA), Petra Griefing (Stad en architec-
tuur), Dirk Somers (netmanager Radio 2), Jan De Wachter
(uitvoerend kunstenaar), Egide Rabau (secretaris), de
voorgestelde plaats in Lennik bezoeken. 1/3 van de punten
werd aan het eind van dit bezoek gegeven en… Lennik
werd één van de drie genomineerden.

De jury beoordeelde de locaties op basis van volgende
criteria:
• Verantwoording van de voorgestelde locatie in functie

van het beeld 
• Kwaliteit en bereikbaarheid van de locatie 
• Omkadering van het beeld op de locatie

Enkele uitspraken van de beoordelingscommissie:
• het is een oase van rust naast het drukke marktplein
• de motivering van de aanvraag werd zeer mooi

verwoord voor de beoordelingscommissie
• de visie is zeer rijk en sterk aanwezig, de invalshoek is

sterk en origineel
• de tegenstelling van kinderen/dansen/dood,

leidt automatisch tot nadenken over het leven

Besluit van de beoordelingscommissie:
‘Niemand ontspringt de dans’ is een mooi verhaal, een
verhaal dat sterk leeft in Lennik. Het enthousiasme voor
dit project kwam in de presentatie duidelijk naar voren. De
locatie is met besef van de potenties van de plek gekozen,
schitterend gemotiveerd en getuigt van een sterke visie.

WAT IS  HET VERVOLG VAN HET VERHAAL ?

Na deze eerste, voor Lennik zeer positieve puntentelling,
gebeuren er nog twee andere :  door de radiojury en de
publieksjury. 
Elk van de drie genomineerden krijgt de gelegenheid om
tijdens een rechtstreekse Radio 2-uitzending zijn geselec-
teerde locatie te presenteren en te verdedigen.
Vertegenwoordigers van de gemeente, bijgestaan door hun
supporters, mogen op een creatieve en radiofonische
manier komen vertellen waarom het beeld precies op die
plaats in hun gemeente moet komen en nergens anders.
Elke gemeentefinalist wordt begeleid door een coach van
Radio 2 Vlaams-Brabant om het geheel op een boeiende
manier in de uitzending te brengen. 

Voor Lennik betekent dit dat op woensdag 6 mei tussen
12uur en 13uur het Lennikse project wordt voorgesteld op
Radio 2 Vlaams-Brabant . In het programma ondermeer
een nieuw lied over Lennik, een redevoering over
“Waarom hoort het beeld in Lennik”, de voorstelling van
een nieuw gerecht met als naam ‘Dansant’ en tijdens de
uitzending optreden van fanfare, KVLV en reportages

Na de drie radio-uitzendingen van de finalisten worden de
dag daarop - dus op 7 mei - de beste fragmenten uitgezon-
den. Na deze compilatie-uitzending kan iedereen meestem-
men door een sms’je te versturen naar het nummer dat die
dag aan het einde van de uitzending wordt meegedeeld of
een stem uit te brengen op het digitale formulier op de
website. 

Op de finaledag (7 mei 2009)  vindt de telling van de pun-
ten van de vakjury, de radiojury en de publieksjury plaats,
waarna de winnaar tijdens de rechtstreekse radio-uitzen-
ding wordt bekend gemaakt.

We vragen dan ook met aandrang aan de Lennikse
bevolking en aan alle vrienden van Lennikenaren te
stemmen voor “Dansant” in Lennik via SMS (nummer
wordt tijdens de uitzending bekend gemaakt) of via de
website. De verkiezing wordt gevolgd op de Markt van
Lennik met bijpassende activiteiten zoals Breugheliaans
buffet, kinderanimatie, Breughelspelen en volksdansen.  

SCHRIJF IN JE AGENDA 

7 MEI : stemmen voor “Dansant” voor Lennik ofwel via
SMS ofwel via de website

31 MEI : dag van het Park 

11 JULI-VIERING : I N T E R G E M E E N T E L I J K E  
SAMENWERKING VOOR GULDENSPORENVIERING
Op zaterdag 11 juli slaan de gemeentebesturen, de cultuur-
raden en de Davidsfondsafdelingen van Lennik, Roosdaal
en Gooik de handen in mekaar voor de organisatie van één
grote Guldensporenviering. Het gezellige marktplein van
Lennik wordt die dag omgetoverd tot een sfeervol Vlaams
feestdecor. De Lennikse Gronckelman en de Gooikse
belleman openen om 17.30 uur de feestelijkheden, die
doorlopend opgeluisterd zullen worden door een
brassband, samenzang van Vlaamse liederen met koren uit
de drie gemeenten en een hartverwarmend optreden van
zangeres Connie Neefs. Een Vlaamse feestdag zonder
Bourgondische toestanden is ondenkbaar : iedereen kan
zich er dan ook tegoeddoen aan de vele standjes met
lekker eten en drinken. Het jonge volkje wordt er door
Herman en Rosita Dewit (Kliekske) vergast op een fantas-
tische kindershow.
Dankzij deze intergemeentelijke samenwerking hopen
Lennik, Roosdaal en Gooik de traditionele 11 juli-viering
opnieuw de uitstraling te geven die ze ook in onze regio
verdient. Stip deze datum alvast met rood aan in je
vakantieagenda ! (nog meer info in ons volgende blad)


