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GO! Technisch Atheneum Keerbergen opent nog een keer zijn boetseeratelier voor het
kunstproject Coming World Remember Me, ter nagedachtenis van de slachtoffers uit de
eerste wereldoorlog, donderdag 8 maart om 19.00 uur, Molenstraat 2, Keerbergen.

LAATSTE KANS OM UW NAAM TE VERBINDEN AAN EEN
SLACHTOFFER UIT DE EERSTE WERELDOORLOG
Donderdag 8 maart legt GO! Technisch Atheneum Keerbergen de laatste hand aan het
project van kunstenaar Koen Vanmechelen. “De inwoners van Keerbergen en
omgeving boetseerden samen met onze leerlingen al 3000 kleibeeldjes bij elkaar voor
het monument ter nagedachtenis van de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog.
Donderdag 8 maart ronden we dit project af met een laatste avondsessie voor het
grote publiek”, zegt Steven Hendrickx, directeur van het GO! Technisch Atheneum
Keerbergen. “Wie wil kan dan voor 5 euro nog een beeldje komen maken. Je naam
komt op het kleibeeldje te staan samen met de naam van een op Belgische bodem
gesneuveld oorlogsslachtoffer.”
Het streefdoel van het project 'Coming World Remember Me' van kunstenaar Koen
Vanmechelen is bijna gehaald: 600.000 beeldjes, één voor elk slachtoffer. Elk beeldje staat
symbool voor een dodelijk slachtoffer van de eerste wereldoorlog.
Naast de avondsessie op donderdag 8 maart zijn er deze en volgende week ook dagsessies. Meer dan 500 leerlingen uit de omliggende basisscholen komen tijdens die sessies
een beeldje boetseren om de gruwel van WO1 te herdenken.
“Naast het maken van een beeldje doorlopen de leerlingen ook een STEAM workshop
waarbij ze een robotje moeten programmeren dat doorheen de belangrijkste gebeurtenissen
van de eerste wereldoorlog loopt. Op die manier trachten we op een speelse wijze STEM en
herinneringseducatie aan elkaar te koppelen. We sluiten de workshops voor de leerlingen af
met een uitdagende opdracht waarmee ze terug naar school keren: het bouwen van een
eigen Cosmogolem. Het hoe en waarom van dit alles, kan je terugvinden op onze website
www.technischatheneumkeerbergen.be.”
“Donderdagavond 8 maart kan het grote publiek vanaf 19.00 uur voor 5 euro een kleibeeldje
komen maken op onze school, gelegen in Molenstraat 2. De helft van de vijf euro wordt
gebruikt voor de land art installatie ‘Coming World Remember Me’ in Ieper. De andere helft
gaat naar goede doelen”, zegt Steven Hendrickx, directeur van het GO! Technisch
Atheneum Keerbergen.
De beeldjes maken deel uit van een groot kunstwerk bestaande uit 600.000 beeldjes van
Koen Vanmechelen. Dit kunstwerk zal in 2018 geplaatst worden in natuurgebied De
Palingbeek nabij Ieper.
Voor de journalist:
Voor meer informatie over de dag- en avondsessies alsook de workshops kunt u
contact opnemen met Steven Hendrickx, directeur van GO! Technisch Atheneum
Keerbergen, tel. 015 51 25 94
GO! Technisch Atheneum Keerbergen is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.000 leerlingen, 6500
cursisten avondonderwijs en 35 instellingen één van de grootste GO! scholengroepen van het land. De groep verenigt de
scholen van het GO! onderwijs in de regio Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg. De algemeen directeur van
Scholengroep 5 is Geert Van Hoof.

