PERSBERICHT
BRUGGE - AMOK, het tiendaagse festival rond muziek, woord en performance wordt de seizoensopener
van kunstencentrum KAAP en zal plaatsvinden van vrijdag 2 tot en met zondag 11 oktober. Het speelveld
wordt opnieuw de Brugse binnenstad, meerbepaald de creatieve wijk rond Sint-Jakob, de Stadsrepubliek.
De succesvolle eerste editie in 2019 toonde het potentieel dat AMOK heeft om een vaste waarde te worden
in de artistieke najaarskalender van Brugge. Kunstencentrum KAAP wil daarom nu het festival inzetten als de
officieuze opening van het nieuwe culturele seizoen 2020-2021. De organisatie kiest daarmee bewust AMOK
niet tussen Krikrak, Jazz Brugge en December Dance te programmeren, drie grotere festivals, waarop KAAP
trouwens ook haar stempel drukt.
Rolf Quaghebeur, directeur van KAAP, legt uit; "We vinden AMOK te belangrijk om verstopt te zitten in het
drukke Brugse najaar. Het oorspronkelijke idee was om AMOK te laten uitmonden in Jazz Brugge, dat we
organiseren in en met het Concertgebouw - maar merkten al gauw dat AMOK en Jazz Brugge twee verschillende concepten zijn. AMOK trekt de stad in, zorgt voor wrijving en wil zowel de bezoeker als de kunstenaar
uitdagen. Jazz Brugge heeft een andere focus en traditie. Een schare van internationale muzikanten krijgt hier
de kans om het beste van zichzelf te geven in de schitterende zalen van het Brugse Concertgebouw. Die twee
evenementen vielen dus uiteindelijk toch moeilijk te rijmen."
Nog meer dan vorig jaar wil het festival AMOK ook uitpakken met nieuwe performances en premières. "Ook
daarom is het een bewuste keuze om AMOK als seizoensopener te programmeren. Net zoals plannen we opnieuw de AMOKathon, een avond vol gratis concerten op verschillende locaties. Met AMOK willen we dus niet
enkel ons publiek terug verwelkomen na de zomer, we willen ook heel Brugge opwarmen voor het najaar. We
doen dat rechtstreeks vanuit onze visie om kunstencentrum te werken met, voor, door en over de stad. Kan je
nog mooier je culturele jaar openen?", aldus Rolf Quaghebeur.
AMOK vindt plaats van vrijdag 2 tot en met zondag 11 oktober op verschillende locaties in de Stadsrepubliek.
Het programma wordt in juni bekend gemaakt.

