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Magnolia collec ef start proefproject in
Astridpark
Van half september tot eind oktober 2021 zorgt het Magnolia Collec ef Kortrijk voor een nieuwe
dynamiek in het Astridpark. Het collec ef start een proefproject in het kaartershuisje van het
Astridpark. Onder impuls van Monica Villarroel Celsi en Martha Xucunostli Palma brengt een groep
van een 15-tal vrouwen een gevarieerd programma van crea eve, helende, gezonde en muzikale
workshops en events in en rond het voormalige kaartershuisje in het park.

Proefproject
Het collec ef is een mul culturele en interna onale groep van vrouwen uit verschillende disciplines, van
wetenschapper over bewegings- en ademcoaches tot kunstenaars. Het collec ef krijgt het kaartershuisje
van de stad in gebruik als proefproject om een sociaal-ar s eke werking op te ze en en de buurt te
s muleren. Het kaartershuisje werd tot nog toe enkele uren gebruikt door Ajko, het Kortrijks
jeugdwelzijnswerk, en is dus de ideale loca e voor dit proefproject.

De dames van het Magnolia collectief zorgen voor een kleurrijke invulling van
het kaartershuisje in het Astridpark. Dit project toont opnieuw aan dat er veel
talent in onze stad aanwezig is. We ondersteunen die creatievelingen met
plezier. Op deze manier zorgen we voor een nieuwe dynamiek in het
kaarterhuisje en het park.
— Ruth Vandenberghe, burgemeester

Kunst en creativiteit in de publieke ruimte zorgen voor een impact op de
bewoners en bezoekers. Het Magnolia collectief kan via dit proefproject cultuur
en leven in het Astridpark brengen en het anders zo goed als leeg
kaartershuisje opfleuren. Bottom-up proefprojecten als deze tonen dat er
goesting is in de stad om Culturele Hoofdstad 2030 te worden!
— Axel Ronse, schepen van cultuur

De vraag van het Magnolia-collectief om gedurende 2 maanden een werking op
poten te zetten, was een welgekomen idee. Een burgerinitiatief als Magnolia
kan een meerwaarde brengen voor het Astridpark, de buurt en de ruimere
omgeving. In november, wanneer de gebruiksovereenkomst afloopt, evalueren
we het proefproject en onderzoeken we de mogelijkheden voor de toekomst.
We hopen hier verder op te kunnen bouwen, uiteraard met aandacht voor de
buurt, de gebruikers van het park en Ajko.
— Philippe De Coene, schepen van Sociale Vooruitgang

Het collectief

Heidi Baecke (België) Ademcoach, ademhalingstherapie, yoga @we.r.wan
Lisa Debeerst (België) Sociaal artistieke projecten, textielkunst, diverse media
@verweven_verwonderen
Huguette Deloddere (België) Styliste, fotografe, interieurdesign, auteur van Zelf aan de slag!
@d_styling
Margot Demeulemeester (België) Urban influencer, dichteres, performer
@margotdemeulemeester
Nathalie Deschacht (België) Fotografe, kunstenares, DJ, studente lichaamsgerichte therapie
en sjamanisme @augustapicture
Marta Fedele (Italië) Doctoraal onderzoekster cognitieve wetenschappen KULeuven (KULAK)
@_martamars
Nele Lycke (België) Illustrator, keramiste @tekenstudionilo
Cécile McNamara (Australië) Illustrator @madam_was_hell
Sabrina Miraillès (Frankrijk) Bewegingsleer, dans, performance, de Feldenkrais Methode
@zypte_studio
Analucia Moreno Concha (Mexico) Grafisch ontwerpster, kunstenares @atelier.amor
@annie.seashell
Marianne Verkest (België) Urban sketcher, amateurfotograaf @marianneverkest
Mónica Villarroel Celsi (Chili) Kunstenares, performance, interior design, ondernemer
@artedelcontento @monicelsi
Martha Xucunostli Palma (Mexico) Cultuurpromotor, fotografe, ondernemer
@missxucunostli @lovemexico.be
Carola Zerega (Ecuador) Zangeres, muzikante @lazerega

Programma
Op zaterdag 18 en zondag 19 september vindt de opening plaats met crea eve en ar s eke workshops.
In oktober gaat het collec ef voluit voor gezondheidsworkshops, muziekperformances, dans, …. Het
slotweekend XL zal doorgaan van 29 tot en met 31 oktober met The Trouble Notes en een speciale Dia de
los Muertos op 31 oktober! Het Magnoliahuisje zal voortdurend veranderen. Er zijn wisselende
tentoonstellingen, er komt een klein ‘open art museum’ waar je kunstwerkjes kan ruilen, er is een
inspira emuur, venstertekeningen en allerlei leuks voor iedereen die graag wat kleur in het leven ziet. Je
kan het Magnolia collec ef volgen op Instagram en Facebook voor programma-updates en sfeerbeelden.
De pers is vriendelijk uitgenodigd op de pre-opening van het kaartershuisje op vrijdag 17 september om
15u in het Astridpark, in het bijzijn van het Magnolia Collec ef.

Download hier het persbericht van het Magnolia Collectief Kortrijk.pdf

Contactpersoon pers: Monica Villarroel Celsi 0494 38 68 79, monicavcelsi@yahoo.es

