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Artistiek volkje en mooie dames 
welkom op Kissinger in M HKA
Antwerpen

Kissinger is een begrip in Antwer-

In het M HKA vindt zaterdag 
opnieuw een Kissingerfeest 
plaats in vijf ruimtes in 
verschillende stijlen. Iedereen 
is welkom om te dansen zoals 
in New York en Berlijn.

Kissinger is een begrip in Antwer-
pen voor wie houdt van uitgaan op 
een heel hippe manier. Op Kissinger-
feestjes vind je meisje op heel hoge 
hakken en in frivole jurkjes en jon-
gens met skinnyjeans en een bril. Om 
het maar eens grofweg te karikaturi-
seren. Bezieler en organisator Gory 
Willems verwoordt het beter. “Op 
Kissinger zie je veel mooie dames 
en artistieke mensen. Architecten, 
reclamemensen... Mensen die hou-
den van mode en muziek.” Luc Tuy-
mans, Jan Fabre en Daan zijn beken-
de Kissinger-aanhangers.

Maar iedereen is welkom. Kissin-
ger is geëvolueerd van privéfeesten 
in het Militair Hospitaal (van mei 
2009 tot oktober 2010) tot een pop-
upevenement waarop iedereen, hip-
ster of niet, welkom is.

“Ik vind het goed dat Antwerpen 
heel aantrekkelijk wil zijn voor men-
sen die overdag de stad willen ont-

dekken. Maar ik vind het belangrijk 
dat er ook een bruisend nachtleven 
mogelijk is. Overal in de stad. Ook op 
locaties waarop je het niet zou ver-
wachten”, zegt Gory Willems. “Zo 
was er al een Kissinger in de bow-
ling op het Zuid en in de Colmar op 
de Singel.”

En nu zaterdag strijkt Kissinger 
neer in het Museum van Heden-
daagse Kunst Antwerpen (M HKA), 
aan de Waalsekaai. Het zal er super-
exclusief uitzien, met vijf verschil-

lende zalen. Drie zalen zijn opgezet 
in de stijl van exentrieke cineasten: 
Stanley Kubrick, David Lynch en 
Rainer Werner Fassbinder. Muziek 
is er natuurlijk ook in verschillen-
de stijlen, met onder meer Lieven 
Verstraete (ja, die van Terzake),  
T. Raumschmiere en Buscemi. “Ieder-
een mag komen meefeesten op deze 
prachtige locatie”, zegt Gory Wil-
lems, “zelfs tot 8u ’s morgens.” SYMA

Kaarten zijn te koop voor 15 euro via 
www.kissinger.be of bij Fnac.

Net niet kussende nonnen. De affiches voor het Kissingerfeestje zijn 
ondeugend en suggestief. FOTO RAF COOLEN


