
NOMINATIES DOLFIJN (talent)  
Bert Bernaerts 

Bert Bernaerts balanceert op de grens tussen muziek en theater. Hij speelt, 
improviseert en componeert muziek in heel diverse contexten. Sinds 2004 schrijft Bert 
muziek voor zijn eigen ensemble ‘Hop Frog’ en is hij één van de drijvende krachten 
achter de Borgerhoutse fanfare ’t Akkoord. Ook in Coronatijden bleef hij niet stilzitten. 
Samen met Koen Bollen organiseerde hij de torensessies vanuit het districtshuis: 
ontstaan als een dagelijks teken van solidariteit en troost tijdens de Corona-lockdown 
en later verveld naar een wekelijks concert als artistieke trademark voor Borgerhout. 

 

Eline De Clercq 

Eline De Clercq is een kunstenares die kleurrijke portretten van vrouwen en bomen 
maakt. In de zomer van 2020 richtte ze Art Club Borgerhout op: een nieuw initiatief 
rond inclusieve beeldende kunst. Hiermee vult ze een leegte op, namelijk kunst voor 
jongeren. In korte tijd slaagde ze er in om een consistent artistiek project te creëren 
waar jongeren zich thuis voelen. De manier waarop ze met jonge mensen omgaat en de 
vreugde waarmee ze haar kennis overdraagt, is besmettelijk.   

 

Leo Reijnders 

Kunstenaar Leo Reijnders alias De Wolkenbreier is een artistieke, culturele en sociale 
duizendpoot die diverse culturen samenbrengt in Borgerhout, Antwerpen, binnen- en 
buitenland. Hij woont al ruim 20 jaar in Borgerhout en realiseert al meer dan 35 jaar 
grote en kleine projecten. Hij is niet alleen kunstschilder, illustrator, 
animatiefilmmaker, tekstschrijver en radiomaker maar ook en vooral bedenker, 
organisator en curator van inhoudelijk diverse en multiculturele evenementen.   

 

Marc Limère 

Tijdens de semi-lockdown in het voorjaar profileerde Marc zich als een opkomende DJ. 
Als DJ Green heeft hij de bewoners van de Groenstraat tussen de Helmstraat en het 
Laar elke avond tot begin juli geanimeerd tijdens het applausmoment. Hij draaide 
verzoekplaatjes en bracht zo de buren van dit stukje Groenstraat samen in solidariteit 
voor het verzorgend personeel. 

 


