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Alles over Cinema Plaza – De laatste rechte lijn naar de finale
Nog drie slapeloze nachten, en dan is het zo ver. Maandag 19 februari zal de analen
in gaan als de dag dat Cinema Plaza net wel/net niet/helemaal niet, dé finale van dé
Monumentenstrijd heeft gewonnen.
In ieder geval, wat de uitslag ook zal zijn, we hebben al gewonnen. Cinema Plaza
leeft, niet alleen bij de ouderen onder ons die nostalgisch terugdenken aan hun
mooie jaren, maar ook bij alle andere mensen die betoverd geraken door de
geweldige charme van dit gebouw en luidop dromen van een prachtig Cultureel
Centrum in Duffel. Zelfs 100 kleuters werden er vrijdagnamiddag (eventjes maar) stil
van.
Dit laatste weekend en op de dag van de finale zelf wordt er nog een laatste keer
alles uit de kast gehaald om de Plaza in de schijnwerpers te zetten. Een overzicht.

Cinema Plaza stuurt zijn muzikanten uit
Cinema Plaza stuurt zijn muzikanten uit. Cinema Plaza is op zoek naar een heleboel
muzikanten die hun liefde voor de plaza willen bekend maken aan gans Vlaanderen.
Op zaterdag 17 februari willen we zo veel mogelijk groepjes van muzikanten naar zo
veel morgelijk grote steden en dorpen in Vlaanderen sturen. Daar gaan onze
muzikanten dan niet muziek spelen voor geld maar spelen voor steun voor Cinema
Plaza. Met hun betoverende klanken gaan ze alle mensen overtuigen om maandag
19 februari naar Canvas te kijken én voor de plaza te stemmen.
Contact:
Scouts Duffel-West: Tom Frans Æ 25 personen, verspreid over vijf steden, meer info
bij Tom.
Volkskunstgroep De Moeffeleer: Luc Dries Æ 10 personen, zang en muziek, Meir
Antwerpen, namiddag
Giele Cools Æ vier personen, zang, Lier, voormiddag.

Pimp that Plaza: 10 missies om Cinema Plaza te promoten
De oudste tak van de scouts, de Jins, kreeg 10 missies en 1 week de tijd om Cinema
Plaza te promoten. Ze moeten o.a. in vijf steden gaan zingen, twee Roos Van Ackers
vinden en drie keer in de media komen. Meer info over deze missies bij Tom Frans.
Deze opdracht loopt over het hele weekend.
Contact:
Tom Frans Æ 25 personen, 10 missies om cinema Plaza te promoten.

Persconferentie over de kunstbende in Cinema Plaza
Kunstbende is al lang geen onbekende meer. In 2007 is de Kunstbende aan zijn
achtste editie toe. Deze landelijke wedstrijd in kunst wil jonge creatievelingen tussen
13 en 19 jaar een podium geven en hen stimuleren om actief met kunst en cultuur
om te gaan. Elkaar uitdagen kan in diverse categorieën: dans, muziek, performance,
txt, txt on stage, fotografie, video, ontwerpen of games en sites.
Op 3 maart vinden er voorrondes plaats in de Arenbergschouwburg te Antwerpen,
het Cultuurcentrum en Kc Nona te Mechelen en op 4 maart in de Warande te
Turnhout. Deze voorrondes worden in samenwerking met het provinciebestuur
georganiseerd. De jury selecteert per categorie en per voorrondeplaats 1 winnaar.
De voorrondelaureaten van alle provincies treffen elkaar tijdens de landelijke finale in
de Vooruit te Gent op zaterdag 12 mei 2007.
Kunstbende nodigt u op zondag 18 februari van 11 tot 12 uur uit voor de
persvoorstelling van de deelnemers van de provincie Antwerpen. Dit gaat door in
Cinema Plaza in Duffel. Eén dag voor de finale van Monumentenstrijd wil op die
manier de Kunstbende ook haar schouders zetten onder dit cultureel erfgoed.
Programma:
11 uur: toelichting over het programma van de Kunstbende en de deelnemers door
Philip Mielants, verantwoordelijk voor jeugd & cultuur bij de provincie Antwerpen
11.15 uur: een aantal deelnemers brengen in primeur hun artistieke act.
U krijgt ruim de tijd om de deelnemers te interviewen en foto> '> s te nemen.
Aanwezige deelnemers:
Regio Antwerpen:
> Adriaan Hectors (performance)
> Sheila Kesselaers (Dans)
> Jente de Graef - (TXT on stage)
> Simon Wuyts (muziek)
> Lies de Meulder (TXT on stage)
> Sonia Hamidi (performance)
> Anna Hayan (dans)
Regio Mechelen:
> Glenn Van Caer (muziek)
> Niels Van Steenvoort (muziek)
> Hannelore Ools (TXT on stage)
> Elien Hinneman (dans)
Regio Turnhout:
> Leen Willems
> Laura van Deun
> Sarah de Houwer
> Yanna Gilles
> Silke de Ridder
> Wim Paeshuyse
> Michaël Steurs
Contact:
Niels Hertogs: (Arenbergschouwburg Kunstbende).

Cinema Plaza kaapt Radio Reflex
Op maandag 19 februari zal Radio Reflex gekaapt worden door niemand minder dan
onze ‘Plazatrippers’ Ludovicus en Hubertus. Je kan al hun dolle avonturen trouwens
bekijken op www.cinemaplaza.be . De hele dag staat in het teken van Cinema Plaza.
Filmmuziek zal de hoofdnoot worden, doorspekt met een hele hoop interviews,
aanmoedigingen, sfeerreportages, enzovoort.

Deur aan deur
Verschillende jeugdbewegingen en ‘de vrienden van de Plaza’ gaan op zondag en
maandag in alle straten van Duffel aanbellen, om zo de mensen te verwittigen dat ze
zeker moeten kijken én stemmen en een flyertje geven.
Contact:
Scouts Duffel-West:
Chiro Duffel-Oost:

Tom Frans
Valerie Boonen,
Wouter Keersmaekers,
Wim Torfs

Uitzending avondpost vanuit Cinema Plaza
Radio 2 komt op maandag 19 februari van 13 tot 14u langs in Cinema Plaza om de
uitzending van Avondpost op te nemen. Worden daar zeker verwacht: Kris en Jan De
Smet, Michiel De Vlieger, Guido Belcanto, La Sacra (een reuzefan), Jeanne en
Frieda (twee oudjes die als geen ander kunnen vertellen over Cinema Plaza)
Contact:
Steven Cauwenberg

Groot Plazafeest
De finale van Monumentenstrijd wordt op groot scherm uitgezonden in de sporthal
van het GTI, Rooienberg 20, 2570 Duffel.
deuren: 20u, aanvang: 20u30,
presentatie: Michiel Devlieger
Onze plazatrippers Ludovicus en Hubertus komen misschien ook wel langs om alle
felicitaties uitgebreid in ontvangst te nemen.
Wie Roos van Acker kan meebrengen naar deze avond krijgt een mooie prijs. De
cultuurraad verzorgt de praktische organisatie.
Contact:
Voorzitter Cultuurraad: Guy Van den Vonder
------------------

