
NOMINATIES REUZIN (blikvanger)  
 
Fanfare ‘t Akkoord 

’t Akkoord is een eigenzinnige en kleurrijke stadsfanfare. Ze maken fantastische 
muziek, bouwen bruggen tussen mensen in en rond Borgerhout en zetten vernieuwende 
leertrajecten op voor kinderen, jongeren en volwassenen. De leden hebben tijdens 
strengere coronatijden Borgerhout warm gehouden met torenconcerten en concerten 
voor de bewoners van de woonzorgcentra.  

 

Majoretski 

Majoretski is een majorettekorps zoals je er nog nooit één zag; pompongezwier van 
ingetogen over frivool naar krachtig explosief. Waar de Majoretski’s zijn, is er feest. 
Met hun enthousiasme brengen ze een glimlach op ieders gezicht. 

 

Marcelo Moncada 

Marcelo Moncada is een Chileens-Antwerpse saxofonist. Marcelo vestigde tijdens de 
coronacrisis een record door thuis 356 keer online op te treden. Marcelo gaf met zijn 
duo OrBit ook een 20-tal concerten in zorgcentra om toch muziek tot bij de mensen te 
brengen. Ook voor Corona zette hij zich in voor de cultuur in Borgerhout. Hij 
organiseerde maandelijks Labo Jazz Jams in Madam Fortuna en geeft les in 
muziekschool Ward de Beer. 

 

Straatorkest Van Hersteenstraat 

In de Van Hersteenstraat ontstond tijdens de semi-lockdown een straatorkest op 
initiatief van enkele muzikale buren. Een hartverwarmend fenomeen dat dag na dag 
groeide en zorgde voor maandenlang muziekplezier voor muzikanten en publiek. Elke 
avond om 20 uur weerklonken de tonen van ‘Oh When the Saints’ en wist iedereen in de 
buurt dat het mooiste moment van de dag was aangebroken. Iedereen die daar zin in 
had, mocht bovendien mee musiceren of zingen, talent of niet. 

 

 



Torensessies Borgerhout 

Muzikanten speelden solo en akoestisch vanuit klokkentoren van het districtshuis. 
Ontstaan als een dagelijks teken van solidariteit en troost tijdens de corona-lockdown 
en verveld in juni naar een wekelijks concert als artistieke trademark voor Borgerhout. 
Koen Bollen en Bert Bernaerts cureerden deze muzikale torensessies. Meer dan 50 
muzikanten lieten elke dag enkele geweldige nummers of liederen horen: van klassiek 
tot Jazz, van cello tot gitaar en a capella . 

 

Walls of Boho – Joachim Lambrechts 

In het najaar van 2019 brachten vijf kunstenaars op evenveel plaatsen in Borgerhout 
prachtige muurschilderingen aan. Borgerhoutenaar Joachim Lambrechts, 
straatkunstenaar met inmiddels internationale faam, was curator van het project Walls 
of Boho. Joachim nam zelf een muur van Dienstencentrum Den Bleek voor zijn rekening 
en bracht een ode aan de Borgerhoutse Mala Zimetbaum.  Mala was een joodse heldin 
die vooral tijdens haar gevangenschap in Auschwitz-Birkenau opviel als een bijzonder 
heldhaftige vrouw. 

 


