ZAAKVOERDER EN OPRICHTER TREEPACK
Wat is het doel van Treepack?

Wat is de meerwaarde voor onze stad?

Voor steden en gemeenten willen we vooral
een aangename sfeer en beleving in de
openbare ruimte creëren. We verbinden
mensen door middel van kunst. We gebruiken
Street Art om oude gebouwen en ruimtes
terug aantrekkelijker te maken. In de private
sector wordt Street Art eerder gebruikt als
marketingoplossing om een bedrijf op een
creatieve manier te promoten.

Het opwaarderen van de openbare ruimte en
Nieuwpoort in de kijker zetten. Bewoners en bezoekers vrolijk maken door op onverwachte plaats met
kunst, gelinkt aan de identiteit van Nieuwpoort, uit
te pakken.

Waarom kiezen jullie voor Street Art?
Wij zijn verliefd op Street Art omwille van het
democratische karakter ervan. Het zorgt voor
menselijke cohesie en inspireert jongeren én
ouderen.
Tour Elektriek bestaat uit beschilderde
elektriciteitskastjes. Hoe kwamen jullie op dat
idee?
De eerste Tour vond 2 jaar geleden plaats in
Diest. Er kwam nog interesse vanuit andere
steden en gemeenten om iets moois te maken
van hun elektriciteitskastjes. Zo kwamen we tot
dit kant-en-klaar concept. Het idee is duidelijk
en vaak een platform voor lokaal
talent. De kastjes vormen samen een openlucht
kunstroute.

V.U. Benoit Willaert - Algemeen Directeur - Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort

INTERVIEW MET JUNES BAZOUZ

TOUR
ELEKTRIEK
NIEUWPOORT-BAD

Waar halen de artiesten inspiratie?
We laten ons inspireren door de geschiedenis
van de plek, de locatie zelf, de identiteit van de
gemeente en ook heel vaak door de natuur. Onze
Street Art moet mooi zijn, geïntegreerd in de omgeving, en vooral inspireren, maar niet choqueren.
De kunstenaar van de muurschildering aan de
Stadshalle is Lobster Robin. Hoe kwam hij bij jullie
terecht? Wat definieert zijn stijl?
We hebben hem leren kennen op ons 3D Street
Art festival ‘Tizarte’ in Antwerpen. We zagen veel
potentieel. Zijn stijl is comic-achtig en surrealistisch.
Een soort animatiestijl met een twist.
Wat vind je het mooiste kunstwerk van Nieuwpoort?
Het is niet echt een kunstwerk, maar ik vond de
Vismijn en het verhaal erachter heel inspirerend.

Info en organisatie
Cultuur Nieuwpoort
Valkestraat 18
tel. 058 79 50 00
cultuur@nieuwpoort.be

Tour Elektriek is een kleurrijke route langs
elektriciteitskastjes die dankzij een laagje kunst
een indrukwekkende make-over kregen. Deze
wandeling brengt je bovendien langs de mooiste
plekjes van Nieuwpoort-Bad. Een gelijkaardige
tour bestaat ook in Nieuwpoort-Stad.

Tour Elentrik XXXXX
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AMY ANECA

In de jachthaven mocht een anker, een
symbool van de zeevaart, niet ontbreken.
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Locatie/adres: Franslaan 32
Eigenaar + label: Fluvius (FV 209716)
Omgevingsinfo: ligt achter de tramhalte, voor basisschool De Vierboete.
Afmetingen: 58 cm x 32 cm x 86 cm

Artiest: Amy Aneca
Concept: Een kindje dat speelt op het strand en achter zich uitkijkt naar de zee en de
horizon

AMY ANECA

Nostalgisch tafereel van een kindje dat
speelt op het strand en uitkijkt naar de
zee en de horizon.

LOCATIEOVERZICHT
Tour Elentrik XXXXX
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Overzet

4
Billekarren, wandelaars en fietsers op de
Zeedijk tijdens het ondergaan van de
FOTO VAN KAST
zon.

ONTWERP

SIMON MANNAERTS

Abstracte uitwerking van een dame uit de
‘Belle Epoque’.
LOCATIEOVERZICHT
Tour Elentrik XXXXX
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Locatie/adres: Goethalsstraat
Eigenaar + label: Proximus (025)
Omgevingsinfo: zicht op zee! Bij hotel Sandeshove
Afmetingen: 32 cm x 77 cm x 99,5 cm
Artiest: Simon Mannaerts
Concept: verwijzing naar de ‘Belle Epoque’. De uitwerking van dit
ontwerp wordt vrij abstract, met kleurvlakken. Puur ter info: de
schets (rechtsboven) is de basis van het ontwerp en wordt niet
geplaatst.
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MIEKE DROSSAERT

BEARHOLE

Mensen die spelen op het strand en
zandkastelen maken – met een twist!

promenade
Orlent
Robert

Lachende zeehondjes aan de vloedlijn
op het strand.
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LOCATIEOVERZICHT
Tour Elentrik XXXXX
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Locatie/adres: Zeedijk t.h.v. bistro ‘Twins’
Eigenaar + label: Fluvius (FR107325)
Omgevingsinfo: nabij de golfbreker met het kunstwerk ‘Men’ van Nina Beier
Afmetingen: 125 cm x 77 cm x 42,5 cm
Artiest: Bearhole
Concept: Mensen die spelen op het strand en zandkastelen maken – met een twist.
Bearhole’s komische karakter Farty Pigmac is hier te zien, verstopt onder een emmertje
van een kind.
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NADESIGN THAIYINGYONG

Illusie in de Havengeul!
Een octopus kruipt aan de kade...

langs de Promenade
Locatie/adres: Platform overzetboot
doet de aanvraag)
- Vlaamse overheid – stad Nieuwpoort
Eigenaar + label: MDK (KW0189ADP
van de overzetboot ‘Seastar’
Omgevingsinfo: op het platform
cm
Afmetingen: 33 cm x 111 cm x 121
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Havengeul

XUAS

3

Abstracte geometrische weergave van
een ondergaande zon in de zee.

Artiest: Nadesign Thiangyong
Een octopus die aan de kade kruipt.
Concept: illusie in de havengeul!

Havengeul
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ELS IMPUELS HEIRBRANT
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Paul Orb
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LIVING PELGRIMS

De Nieuwpoortse vuurtoren in de duinen.

10 MIEKE DROSSAERT
Badende strandbezoekers met
gestreepte badkledij.
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Albert I-la

