500 vrijwilligers herdenken samen oorlog
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Vijfhonderd vrijwilligers werken momenteel aan een cultuurspektakel om gedurende drie dagen het einde van de Eerste
Wereldoorlog te herdenken. “Het is zo leuk om te doen”, zegt Saar Frederickx.
“In totaal zullen driehonderd mensen op het podium staan”, zegt schepen van Cultuur Kathleen Helsen (CD&V). “De toeschouwers
zullen een beeld krijgen van hoe het vroeger was en tegelijkertijd een getuigenis beleven van nu”, zegt Stefan Perceval, die het stuk
regisseert. Het boerenleven staat centraal in het stuk. Saar Frederickx (14) zal in het hele gebeuren de Engel des Doods spelen. Ze
danst al zeven jaar bij dansstudio Bouger, maar het is de eerste keer dat ze aan zoiets groots meedoet. “Soms is het eng om alleen te
dansen. Het legt een druk op mijn schouders en ik wist ook niet goed wat te verwachten. Maar nu krijgt alles vorm. Het is zo leuk om te
doen.” Net als Saar zijn er nog honderden andere vrijwilligers die een rol hebben bij het spektakel. Zowat het hele verenigingsleven uit
Herselt werkt mee.
Achter de schermen zorgen een tweehonderdtal mensen ervoor dat alles goed verloopt.
“We willen met het schouwspel de identiteit van onze mensen centraal zetten, maar ook de eigenheid van de streek”, zegt Helsen.
“Voor het spektakel bieden we een maaltijd aan met producten van eigen teelt. Op het belevingsveld kan je terecht om kennis te
maken met oude ambachten, een wedstrijd zeeltrekken af te werken, een tentoonstelling over WO I te volgen en kunstwerken te
bewonderen. Kunstwerken die door amateurkunstenaars uit Herselt speciaal voor deze gelegenheid gemaakt werden.”
Of er volgend jaar iets gelijkaardigs komt, weet Helsen nog niet. “Maar we willen wel iets blijven doen, al weet ik nog niet in welke
vorm.”
Ten Velde heeft plaats in de Drie Eikenstraat op 18, 19 en 20 mei. Op vrijdag start het programma om 18u met een maaltijd. Om 20u
begint het spektakel. Op zaterdag en zondag kan je om 14u al terecht op het belevingsveld voor onder andere een avonturenveld voor
kinderen. Kaarten kosten 15 of 25 euro. (ivth)
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