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Huis van Alijn opent nieuwe expo 'De straat op'

Een klimaatmars, een vakbondsbetoging, een processie of een carnavalsoptocht.

Mensen komen vaak samen op straat. De nieuwe expo 'De straat op' in het Huis

van Alijn staat stil bij de vraag waarom en hoe mensen de straat op komen. De

expo loopt van 30 oktober 2021 tot 8 mei 2022.

Elke regio of stad heeft wel een stoet, processie, carnavalsoptocht of bloemencorso. Ook voor

betogingen en protestmarsen komen burgers vaak de straat op. Hoe verschillend optochten

soms ook lijken, vaak hebben ze toch veel gemeen. En in heel wat optochten maken deelnemers

hun boodschap duidelijk met vlaggen, slogans, kledij en muziek.
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Optochten brengen veel mensen op de been. Niet enkel de dag zelf, maar ook
in de aanloop ernaartoe. Achter de schermen verzetten vrijwilligers en
professionelen heel wat werk, zowel creatief als organisatorisch. In de expo
tonen we wat er allemaal bij komt kijken.
— Ann Van Nieuwenhuyse, directeur Huis van Alijn

Waarom kom jij de straat op?

Wat zorgt ervoor dat mensen in groep de straat op komen? Vanuit welk engagement of welke

drijfveer doen ze dat? De redenen lopen uiteen, maar iedereen die meeloopt wil gezien worden

en een verhaal vertellen. De expo 'De straat op' toont de diversiteit aan optochten vanaf de

20ste eeuw tot vandaag. Naast getuigenissen zijn er kostuums, vlaggen, affiches en beelden van

optochten in Vlaanderen en Brussel te zien. Bezoekers bekijken het fenomeen van optochten

vanuit verschillende perspectieven: als deelnemer, organisator of als toeschouwer. Voor het

secundair onderwijs ontwikkelde het Huis van Alijn een speciaal aanbod voor de 2e en 3e graad.

Als het op het ontleden van ons dagelijks leven aankomt, heeft het Huis van
Alijn een ijzersterke reputatie. Tijdens de expo 'De straat op' komen een tiental
getuigen aan het woord: van jonge klimaatbetogers tot een vaandelzwaaier of
een reuzendrager.
— Sami Souguir, schepen van Cultuur
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Meer bezoekersinformatie over de expo
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