
KIDSSTORMLoop daagt                                                                                uit! 

Herentals wordt kletsnat tijdens STORMLoop, hoe warm het ook mag zijn.  
Stromen, spuiten, druppelen, kletsen, kliederen, druipen maar ook uitdrogen en branden zal het water. Water is dan  
ook het thema van dit festival. 
Kunstenaar Tom Liekens koos de werken, bracht ze samen en gaf ze een mooi plekje. 
De curator noemen we zo iemand. Heb jij thuis je tekeningen, legocreaties of knutselwerkjes al eens samenge-
bracht? 

Kunstenaars maken werk omdat ze dat fijn vinden, het niet kunnen laten om te creëren of iets te maken. Vaak roe-
pen de resultaten vragen op die je aan het denken zetten, zelf laten fantaseren. 
Geef jouw gedacht maar eens onderweg en fantaseer over wat jij zou maken. Met de zoektocht geven we al een mo-
gelijk parcours aan. Uiteraard zijn er nog daarnaast nog veel meer prikkelende kunstwerken te bekijken op STORM-
Loop! 

zOEKTOCHT

Alles in STORMLoop wil gezien worden, maar één kunstwerk verstopt zich!  Is dat niet bijzonder!? Ga mee op zoek, 
verzamel de 9 letters van de kunstenaar op de locaties met het          en vind het monster!?  Pas op, misschien word 
je wel nat! 

Maak een foto of filmpje samen met het monster, post het met vermelding van #stormloopkids op een sociale 
media naar keuze OF stop het ingevulde afscheurstrookje in de brievenbus aan KAPEL en wie weet win je wel een 
kajaktocht voor 4!                - je kan dit invulstrookje en de locaties ook vinden op de gedrukte gids met kaart die je overal tegenkomt - 
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De grootste kerk en dus hoofdkerk van Herentals. Door haar ruimte vinden we hier heel veel kunstwerken. Oude en 
nieuwe schilderijen staan vaak recht tegenover elkaar. Soms lijken ze voor elkaar gemaakt en soms maken ze ruzie. 
Kies twee kunstwerken uit. Voor STORMLoop kenden de kunstwerken elkaar niet. Wat zouden ze tegen elkaar zeg-
gen als ze konden praten? 

Een plek waar kunstenaars zich thuis voelen. Hier wordt alle dagen geëxperimenteerd met verf, hout, muziekinstru-
menten, haar en nagels… 
Als jij je ideale, gezelligste plekje zou mogen ontwerpen; hoe zou dat er dan uitzien? Wat moet er zeker inzitten en 
wie of wat moet er bijzijn? Vraag hier naar bordkrijt en teken je plan uit op de koer. Als je geluk hebt, tref je misschien 
de circusartiesten van Locorotondo aan op deze plek.  Tijdens STORMLoop ontspringt er ook een rivier op deze plek. 
Je moet wel goed kijken, want ze is piepklein.

WALEDTRUDISKERK

MOKTAMEE

Het water valt hier met bakken uit de lucht.  “Verspilling!”, roepen sommigen,  “En dat met dit droog voorjaar.”  Zoekt 
de kunstenaar Willem misschien Boel? 
Wees gerust. Het water dat wordt gebruikt, is geen drinkwater. Het wordt opgepompt uit een put nabij het kanaal 
Bochelt-Herentals. 
Wist je trouwens dat als je hier 2 uur staat,  je het water hebt zien neerstorten dat nodig is om 1 jeansbroek te pro-
duceren. Als je hier 1,5 uur staat, is dat het water nodig voor de biefstuk op je bord. Wat niet wil zeggen dat je geen 
jeansbroek meer mag dragen of geen biefstuk meer mag eten. Dat is niet de boodschap van de kunstenaar. En dat 
is ook niet onze boodschap. De boodschap is: geniet van deze fontein, schitterend in zijn nutteloosheid, zoals elke 
fontein. Ze is onvoorspelbaar, meedogenloos en poëtisch!

Het water valt met een geweldige kracht naar beneden. Ken jij de andere 3 elementen? Zou je deze ook zo uit de 
lucht kunnen laten vallen en wat zouden de mensen dan zeggen? Wist je trouwens dat Herentals vroeger veel meer 
water kende? De Augustijnenlaan was een kanaal. Zwem ze maar eens over…

Stefan Balleux ziet het duidelijk groot. Dit schilderij lijkt eindeloos door te gaan. Wat zou het kunnen zijn en wat 
heeft het te maken met water? Misschien is het een rivier van verf, of een vloeiende melodie. Kan je muziek schilde-
ren? En hoe zou dit schilderij dan klinken? Loop langs het schilderij en zing het! Misschien is dit schilderij gewoon 
reclame om te schilderen, zonder iets af te beelden. Zo fijn om te doen. Probeer het thuis maar eens. 
Verf laten druipen, vegen, uitwissen, overschilderen, smossen en kliederen. Je kon het al voor je sprak. Vraag dat 
maar eens aan je ouders.
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Deze plek was een oude school en geeft tijdens STORMLoop, de meeste kunstenaars een onderdak. Misschien niet 
vreemd want naast een concertzaal, een café zijn er tijdens Stormloop ook vaak foodtrucks te vinden. Altijd ambian-
ce en de plek om mensen te verzamelen. Vraag eens in jouw gezelschap wie wat verzamelt en waarom? Eekhoorns 
verzamelen voedsel om de winter door te komen. Heb jij je verzameling nodig om te overleven?  

KAPEL

Een skatepark, bomen, speeltuigen, gras en nieuwe graffiti. Dat kennen jullie. Maar wat staat die container daar te 
doen? Misschien eens binnenkruipen? Waar ben je nu in beland en wat is dat achteraan? Hoe komt het dat alles hier 
licht geeft? Kijk goed naar het bootje want hij staat boordevol details, kleine tekeningetjes, tattoos, herinneringen… 
Kan je een verhaal verzinnen aan de hand van de tekeningetjes? De kapitein heet Peter Snijder maar hoe heet zijn 
boot?  

STADSPARK

Kunstenaar Wim Hermans heeft een paar vreemde gasten. Zijn ze hier graag? Of zijn ze opgesloten? Waar zouden ze 
vandaan komen? We zijn hier in een oud ziekenhuis. Niemand gaat voor zijn plezier naar het ziekenhuis. Maar het is 
wel erg belangrijk als we erg ziek zijn of een onderzoek moeten doen. Een dokter kijkt goed om te beslissen hoe die 
je beter kan maken. En een kunstenaar? Die kijkt goed om de wereld                                                                          te maken?  

De tuin van domein Le Paige heeft vele verborgen plekjes. Het oude bruggetje, de buitenkerk als het “heksenhuis-
je” op de berg. Kijk hier goed rond want hier gebeuren magische dingen. Een ideale verstopplek voor kinderen en 
kunstwerken. Speel verstoppertje: wie niet weg is, is gezien.   

Als oude watertoren kon deze plek niet ontbreken in de tentoonstelling. Het water is vandaag verdwenen, maar de 
wolken stijgen op uit de bodem van de toren. De lucht beneden en het kunstwerk boven. 
Kunstenares Caroline Coolen toont hier prachtige landschappen. Kan jij ook een landschap tekenen met de wolken 
beneden? 
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