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Sociaal-ar�s�eke show Blokbusters
verovert opnieuw Kortrijk
Half theatershow, half sociaal project. Zo kan je de lokale, volkse radioshow Blokbusters omschrijven.

Het project werd oorspronkelijk opgestart door Dominique Van Malder en Joris Hessels, bekend van

het televisieprogramma Radio Gaga, en wordt in handen genomen door vzw Cirq, bekend van onder

andere hun voorstellingen op de Gentse Feesten.

Verhalen van buurtbewoners staan centraal in een interac�eve show met de bezoekers. Het spektakel is

een samenwerking met de Kortrijkse wijkcentra en wordt gepresenteerd door bekende Vlamingen

waaronder acteur en stand-upcomedian Piet Depraitere (bekend van onder meer de televisieserie

Bevergem) en ar�est en tv-maker Sarah Vandeursen (bekend van de popgroep Kenji Minogue en het

televisieprogramma De Ideale Wereld). De show toerde ondertussen heel Vlaanderen rond en komt deze

zomer voor zijn derde seizoen naar Kortrijk en dat op drie loca�es: de wijken Sint-Jan (vrijdag 17/06),

Venning (zaterdag 18/06) en Overleie (vrijdag 01/07).

We zijn blij om Blokbusters opnieuw te verwelkomen in Kortrijk. Het project is
een uitstekend voorbeeld van hoe we samen buurtbewoners verbinden én hoe
we onze sociale dienstverlening dichter bij de mensen krijgen. De buurtwerkers
zijn nauw betrokken bij het project, trekken vooraf de buurten in om bewoners
te enthousiasmeren en zijn tussen de mensen tijdens het spektakel. Die
ontmoetingen zijn een extra en belangrijke manier om sociale hulpvragen te
detecteren en de mensen verder te helpen naar de gepaste dienstverlening.
— Philippe De Coene,  Schepen van Sociale Vooruitgang

De humor van Blokbusters opent deuren en verbindt mensen. Blokbusters komt
de komende weken drie keer naar Kortrijk: in de Sint-Janswijk, de Venning en
op Overleie. Dit najaar mogen ze de radioshow ook in Rollegem verwachten.
— Stephanie Demeyer, schepen van deelgemeenten, vrijwilligers en coördina�e wijkteams
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Via de wijkteams komen de radiomakers verhalen op het spoor waarrond ze een laagdrempelige show

van drie uur bouwen. Wisselende presenta�eduo’s interviewen buurtbewoners. De presentatoren

spekken die verhalen aan met interac�e met het publiek. Nu eens leren ze de luisteraars twerken of

brengen ze een ludieke zoekertjesrubriek uit voor mensen die een lief zoeken. Maar met een lach komt

soms ook een traan. Zo bracht in een van de vorige edi�es van Blokbusters een dame in een rolstoel het

verhaal over haar eenzaamheid en begon ze nadien te wenen. Op het einde van de voorstelling boden

verschillende buurtbewoners aan om regelma�g eens met haar te gaan wandelen.

De eerste editie viel pal in het coronajaar 2020. Omdat de eenzaamheid in die
periode groeide, was de nood aan verbindende initiatieven des te groter.
Blokbusters kan je zien als het lepeltje maïzena in de soep van het leven. We
brengen radio en tv met verbinding en ontmoeting als kernwoorden. Alle
buurtbewoners zijn welkom, van kinderen tot 99-plussers.
— Xavier Cloet, bezieler vzw Cirq

Het volledige programma 

Vrijdag 17 juni 2022 in de Sint-Janswijk (Groeningekaai t.h.v. pompsta�on) van 17u tot 20u.

Presenta�e: Piet Depraitre en Fa�h.

Zaterdag 18 juni 2022 in de Venning (Deerlijksestraat, parking Kringloopwinkel) van 15u tot 18u.

Presenta�e: Johan Pe�t en Griet Dobbelare

Vrijdag 1 juli 2022 op Overleie  (Sint-Amandsplein) van 18u tot 21u.

Presenta�e: Sarah Vandeursen en Erhan Demirci.

We maken het vooral gezellig. Breng je eigen stoeltje mee en doe net zoals je in je eigen living zit.

Mensen die er niet ter plaatse kunnen bij zijn: via www.blokbusters.tv kan je elke speeldag live volgen.

https://www.blokbusters.tv/
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