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Bloedinzameling in Schouwburg
Kortrijk
Rode Kruis-Vlaanderen en Schouwburg Kortrijk slaan de handen in elkaar. Je kan binnenkort bloed

doneren in de unieke se�ng van een balzaal en zo levens redden met zicht op de kleurrijke glaskoepel

van de Kortrijkse schouwburg. Daarnaast ontdek je als bloeddonor in preview de opstelling van een

metershoog decor uit 1921: de Fôret Asia�que. Dit decor wordt gepresenteerd �jdens de

kuns�riënnale Paradise Kortrijk. De bloedinzameling vindt woensdag 23 juni plaats tussen 16.30 uur

en 19.30 uur. Inschrijven is verplicht.

We zoeken 100 donoren

Dankzij de ruimte van de balzaal van Schouwburg Kortrijk kunnen we op 23 juni
100 donoren ontvangen in een veilige én indrukwekkende setting
— Nena Testelmans, woordvoerder Rode Kruis-Vlaanderen

Ac�es als deze zijn zeker nodig om de bloedvoorraad op peil te houden. Dagelijks hebben honderden

mensen bloed nodig. Na een ongeval, �jdens een bevalling of een opera�e, bijvoorbeeld. Alleen dankzij

personen die een levensreddende dona�e willen doen, kan een behandeling met bloed vanzelfsprekend

blijven. De dona�e zelf duurt maar �en minuten, en je helpt er in één keer drie pa�ënten mee. Daarom

doen de stad en Rode Kruis een warme oproep: Kom bloed geven!

Hopelijk kunnen we dankzij deze ervaring nieuwe mensen overtuigen om bloed
te doneren.
— Nena Testelmans, woordvoerder Rode Kruis-Vlaanderen

Prak�sch

Woensdag 23 juni tussen 16u30 en 19u30

Afspraak maken via www.schouwburgkortrijk.be, www.rodekruis.be of telefonisch 0800 777

00.

⏲

http://pers.kortrijk.be/
https://www.schouwburgkortrijk.be/programma/1275/Schouwburg_Kortrijk_Rode_Kruis_Vlaanderen/Bloedinzameling_in_Schouwburg_Kortrijk
https://www.rodekruis.be/wat-kan-jij-doen/geef-bloed-of-plasma/


Weet je niet zeker of je bloed mag geven? Vul de donorzelftest in via www.rodekruis.be

Lukt het jou niet om naar de Schouwburg te komen of zijn er geen vrije plaatsen meer? Maak

dan zeker jouw afspraak in donorcentrum Kortrijk!

Experimenteren met de mogelijkheden van de balzaal
Toen de coronacrisis toesloeg bleef het Schouwburgteam niet bij de pakken zi�en. Om toch cultuur

mogelijk te maken, onderging Schouwburg Kortrijk een metamorfose. De stoelen uit de parterre

verdwenen in de kelder en in de zaal verrees de balzaal opnieuw. In de maanden september en oktober

hee� Schouwburg Kortrijk voorstellingen mogelijk gemaakt op een veilige én s�jlvolle manier. Maar ook

�jdens de publieke slui�ng vonden er livestreams, repe��es, opnames en een expo plaats. Het mogelijk

maken van deze bloedinzameling toont opnieuw de veelzijdigheid van de infrastructuur.

Onze technische ploeg zorgt ervoor dat deze bloedinzameling een unieke
ervaring wordt. We zorgen voor aangepast licht, aangename muziek én tonen
de donoren in preview een historisch decor uit 1921 dat wordt tentoongesteld
tijdens de kunsttriënnale Paradise. 
— Hans Rouquart, exploita�everantwoordelijke Schouwburg Kortrijk

https://www.rodekruis.be/wat-kan-jij-doen/geef-bloed-of-plasma/mag-ik-geven/donorzelftest/
https://www.rodekruis.be/wat-kan-jij-doen/geef-bloed-of-plasma/mag-ik-geven/donorzelftest/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.rodekruis.be%2Fwaargeven&data=04%7C01%7C%7Cec9dd1470b48471c7f1d08d920ee98b2%7C9ca3ea982c174068b937eee6c735ef0d%7C0%7C0%7C637577031430283800%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=OiYn7h0WdV0mey2Xo48fIYeLZcjNILaJboJPS%2FN9gS4%3D&reserved=0


Extra info voor pers:
De pers is welkom �jdens de bloedinzamelingsac�e. Afspraak op woensdag 23 juni om 17 uur in de

balzaal van de Schouwburg. Gelieve te beves�gen wie aanwezig is, een mondmasker te dragen en

voldoende afstand te bewaren. Aanwezig op het fotomoment: Alexander Ververken (directeur

Schouwburg Kortrijk), Dries Van Robaeys (communica�everantwoordelijke Schouwburg Kortrijk), Hans

Rouquart (Exploita�everantwoordelijke Schouwburg Kortrijk).


