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Eerste edi e van rondtrekkend
dansfes val 'Dansstorm' strijkt neer in
Kortrijk
Tijdens het weekend van 17-18-19 september 2021 organiseert Danspunt i.s.m. Passerelle vzw
'DANSSTORM'. Het splinternieuw dansfes val dat voor de eerste edi e in Kortrijk landt. Dit heus
dansfeest brengt heel de stad en alle Kortrijkzanen, groot en klein, aan het springen en swingen.
Talloze pi oreske loca es, podia en straten in Kortrijk komen tot leven jdens 'DANSSTORM'. Het
openluch heater in het Begijnhofpark, een installa e van scenograaf en beeldend kunstenaar
Decoratelier Jozef Wouters, vormt het oog van de storm. Gedurende het hele weekend is dit een plek
waar publiek en dansers elkaar ontmoeten. Op de feestelijke openingsavond op vrijdagavond 17
september krijgen de genodigden er alvast twee unieke dansﬁlms met jongeren te zien.

We zijn ongelofelijk trots dat Danspunt hun allereerste dansfestival Dansstorm
in Kortrijk uitrolt. De stad zal 3 dagen lang dans ademen, voor jong en oud, van
ballet tot hiphop, voor elk talent wat wils. We bewijzen opnieuw dat we klaar zijn
voor Culturele Hoofdstad 2030, een dansfestival voor een door Kortrijkzanen!
— Axel Ronse, schepen van cultuur

Highlights op zaterdag 18 september
Op zaterdag rijgt 'DANSSTORM' openluchtvoorstellingen uit heel Vlaanderen aan elkaar. Op prach ge
plekken in de binnenstad geven dansgezelschappen en solo dansers openluchtvoorstellingen en nemen
ze je mee in hun verhaal. Ook de leerlingen van het Conservatorium demonstreren hun kunnen op
verschillende loca es in de stad. Wie weet pik je ’s avonds nog een double bill mee…

Highlights op zondag 19 september
Op zondag nemen Kortrijkse organisa es en burgers het voortouw en barst de storm écht los: outdoor
dansprojec es, verrassingsacts, ini a es en dance ba les. Neem je partner bij de arm en waag je op de
dansvloer in het park. Of maak de straten onveilig met een danspas of twee, want die zondag is Kortrijk
autovrij! Of ga je liever naar een danspicknick en knutsel je samen met je kids mee aan een dansende
boom?

Lees meer over het programma in het persdossier.

