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“Om tien uur sluit het buffet, 
twee uur later is het discotheek”
“Om tien uur sluit het buffet, 
0 Restaurant Colmar aan de Wezenberg verandert zaterdagavond in privéclub Kissinger

Antwerpenb
Privéclub Kissinger palmt 
zaterdag buffetrestaurant 
Colmar op de Desguinlei in. 
Organisator Gory Willems is 
klaar voor een stunt die niet 
eenmalig lijkt. 

Gory Willems is niet aan zijn proef-
stuk toe. In 2009 streek hij met Kis-
singer neer in een vertrek van het Mi-
litair Hospitaal. Het exclusieve ka-
rakter sloeg erg aan. Hippe nachtra-
ven en schoon volk als Luc Tuymans 
of Jan Fabre maakten van Kissinger 
al snel de place to be in Antwerpen.

Nu is het dus tijd voor een nieuw 
project. Maar vaste klanten van Col-
mar aan de Wezenberg hebben wei-
nig te vrezen. “Colmar blijft een res-
taurant. Dit wordt uitzonderlijk. Za-
terdag sluit Colmar om 22u de deu-
ren, om middernacht begint de party. 
En zondag om 11u gaat Colmar weer 
open. Snel opbouwen en afbreken is 
een must. Dat is geen probleem, zo 
moesten we ook werken toen Kissin-
ger onlangs Antwerp Bowling op het 
Zuid als locatie uitkoos.”

Kan je zaterdagnacht à la Colmar 

0

meermaals langs het buffet passeren? 
“Nee, jammer genoeg niet.” (lacht)

UitnodigingUitnodiging
Willems loopt liever niet te hard te Willems loopt liever niet te hard te 

koop met deze stunt. “Te veel publici-
teit zorgt wellicht voor te veel gedoe 
aan de deur. Ik moet benadrukken dat 
Kissinger zijn privékarakter blijft be-
houden. Wie geen uitnodiging heeft of 
lid is van Kissinger, komt er niet in.” 

Nieuwsgierigen hoeven niet te 
wanhopen. Gory geeft nog mee dat 
Colmar in de nabije toekomst moge-
lijk opnieuw wordt omgetoverd tot 
een nachtclub. Op 27 augustus heeft 
er nog een Kissinger Deluxe plaats in 
het M HKA. Mooi, maar is een vaste 
locatie niet simpeler?

“Een vaste locatie in de stad vinden, 
is niet evident. We zijn samen met de 
sponsors op zoek. Toch kan zo’n vaste 
locatie voor meer overlast zorgen, die 
heb je met eenmalige evenementen 
niet.  Hoe dan ook, alles blijft privé, 
zoals dat 18 maanden lang het geval 
was in het Militair Hospitaal. Kissin-
ger was toen sporadisch open, om de 
buurt te sparen en het exclusieve ka-
rakter te behouden. Dat stelt ons pu-
bliek erg op prijs, ik wil het zo hou-
den.” DOMINIQUE PIEDFORT

t discotheek”

Capital is op zijn vroegere locatie, in het Stadspark, gesloten na een 
brandstichting eind augustus vorig jaar. De club heeft een tijdelijk 
onderkomen gevonden in het Ramada Plaza Hotel. FOTO BFM


