VAN STOET TOT STOET
Het bouwen van wagens en organiseren van stoeten is een kunde die in veel immaterieel erfgoedpraktijken van pas komt. En waar dan ook
veel gemeenschappen in bedreven zijn. Dus waarom geen tips en tricks delen?

Do o r actief te zijn in d e co rso - en carn avalswereld h eb b en mijn vad er en ik g emerkt d at h eel wat tech n ieken d ie
g eb ru ikt wo rd en in alle so o rten sto eten , eig en lijk d ezelfd e zijn . Veel men sen zijn met h etzelfd e b ezig , zo n d er h et
ech t te weten . Wij willen d ie ken n is g raag versp reid en d o o r mid d el van een b eu rs.
Hans Vanquatem, zoon van Jan, initiatiefnemers van 'Alles voor stoeten'

Carnaval Blankenberge en Carnaval Aalst zetten eerder al een carversweekend op poten. Experts ter zake van de verschillende
gemeenschappen gaven workshops koppen carven, wagens lassen, werken met foam, grime, … om technieken uit te wisselen en letterlijk
ervaring te delen.
In juni 2017 namen twee Blankenbergse carnavalisten het initiatief voor een heuse tweedaagse stoetenbeurs. Standhouders uit binnen- en
buitenland wisselden hun kennis en ervaring uit met onder meer carven, vormlassen, airbrush, dans, maquettebouw, het gebruik van foam voor
kledij en pruiken, het maken van kostuums, het ontwerpen van een wagen... Ook minder voor de hand liggende thema’s kwamen aan bod:
muziekinstallaties en stroomgroepen, veiligheid en verzekering, ledverlichting in kostuums en op wagens, medailles en promotiemateriaal en
het belang van vzw’s achter de organisatie van een stoet.

GOUDEN TIP
Zelfs al is elk immaterieel erfgoed anders, veel praktijken hebben nogal wat gemeen. Op één dag alle experts ter zake samen brengen, brengt
bijzonder veel op: het leren en delen van tips en technieken, maar ook mensen ontmoeten met een gelijkaardige passie en netwerken smeden.
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