
AMBACHT IN DE KIJKER: ATELIERBEZOEKEN VAN DE LAUREATEN

Ontmoet en ontdek de vertegenwoordigers voor 2020 van het Belgische ambacht!

De tien laureaten van de wedstrijd «Ambacht in de Kijker» editie 2020, geselecteerd op basis van 
de kwaliteit van hun knowhow en hun afgelegd parcours, zullen de komende tijd de deuren van 
hun atelier voor enkele uren openen.

- Neem deel aan deze bezoeken, ontdek bijzondere ambachten en hun gedreven beoefenaars, maak het publiek enthousiast 
voor het lokale ambacht.
De atelierbezoeken zijn verrijkende momenten. Ambachtslieden krijgen het woord en vertellen over hun loopbaan, over hun 
dagelijkse arbeid en hun wereld. Ze getuigen van de passie voor het ambacht.
De gemeentelijke besturen worden aangemoedigd om de plaatselijke ambachtssector, hun lokale ambachtsmannen en 
-vrouwen, te ondersteunen en in de kijker te zetten.
Traditiegetrouw nemen ook jongeren en scholen deel aan deze bezoeken. Ook dit jaar, rekening houdend met de bijzondere 
maatregelen rond maximumcapaciteit, zullen er in beperkter aantal terug jongeren deelnemen. Ze ontdekken verrassende en 
boeiende richtingen en mogelijkheden op studie- en professioneel vlak waar ze mogelijks niet aan hadden gedacht. De ont-
moeting met een expert uit het ambachtsvak is een unieke opportuniteit en verrijkende ervaring.

- Het is voor de pers de gelegenheid om deze beroepen voor het grote publiek in de kijker te zetten, en het ‘Made in Belgium’ 
te promoten.

We stellen uw aanwezigheid en aandacht voor het lokale ambacht erg op prijs, en uw deelname aan één of meerdere van de ate-
lierbezoeken zou ons en de ambachtslieden verheugen. Gezien de huidige Covidmaatregelen, vragen we om uw komst vooraf te 
bevestigen, zodat we de bezoeken veilig kunnen voorbereiden.
Bevestiging per mail: info@ambachtindelijker.com

PROGRAMMA VAN DE FRANSTALIGE ATELIERBEZOEKEN:

Maandag 5/10       10u  PASSION LOCALE | Caroline Kerbusch | 30A RUE D’ORBEY, FOSSES-LA-VILLE 
Dinsdag 6/10       10u  INDIGÈNE | Eva Jacobs | 3 AVENUE CASSIOPÉE, BRUXELLES

Woensdag 14/10  10u  LA CARAVANE PASSE | Alexis Fronistas | 62 ROUTE DE SARTIAU, BIERCEE

Donderdag 15/10 11u  WASH WASH COUSIN | Christel Carlier | 15B RUE DU STORDOIR, SAINT-DENIS BOVESSE

Woensdag 21/10  10u  LE NOIR BONNET | Alicia Rossi & Ismael Baddouh | 291 RUE DE CHIEVRES, SIRAULT 

PROGRAMMA VAN DE NEDERLANSTALIGE ATELIERBEZOEKEN:

Vrijdag 9/10     14u     ATELIER LOTTE MARTENS | Lotte Martens | 

Vrijdag 9/10    15u30  FIETSEN HERMANS | Tom Hermans | 

Maandag 12/10  11u    ATELIER PASSE PARTOUT | Filip Redant |
Dinsdag 13/10     14u    HUIS PAUWELS SPAENJERS | Kitty Spaenjers |
Dinsdag 20/10    14u    JABALI | Job Verpoorte | 

PATERNOSTERSTRAAT 12C, KESSEL-LO (LEUVEN)

JOZEF PIERRESTRAAT 68, KESSEL-LO (LEUVEN)

SINT-KATELIJNESTRAAT 41, MECHELEN

MAASTRICHTERSTRAAT 64-66, HASSELT

(aansluitend bezoek Tom Hermans zie hieronder)

(volgend op bezoek Lotte Martens zie hierboven)

WALPLEIN 42, BRUGGE



PUBLIEKSPRIJS : Van 5 tot 15 november kan iedereen via de website www.ambachtindekijker.com online stemmen 
op zijn/haar favoriete ambachtsman/vrouw. Van elke laureaat zal op de website een presentatiefilmpje te raadplegen zijn. De 
laureaat die de meeste stemmen behaalt, wordt winnaar van de publieksprijs ter waarde van 1.000 €. 
Maar er is meer: 10 publieksstemmers zullen ook beloond worden op een waardebon van 50€, geldig bij gelijk welke am-
bachtsman of -vrouw die ooit deelnam aan de wedstrijd sinds het ontstaan in 2006.

Alle prijzen worden bekendgemaakt op de officiële prijsuitreiking op 17 november 2020, in het bijzijn van vooraanstaande 
politici (al naar gelang de gezondheids- en politieke situatie op dat moment).

In het kader van het comfort en de veiligheid van allen, zullen de geldende Covid maatregelen strikt 
worden opgevolgd.

Perscontact: Jeroen Deceuninck - 02 500 50 77

info@ambachtindekijker.com - www.ambachtindekijker.com
02 500 50 70 - 0489 34 70 77 


