
Wereld
Oceaan Dag

Wetenschap- en kunsthappening 
met lezingen, demonstraties en veel meer

Over de relatie tussen mens en zee

10 juni 2016    OOSTENDE

In het kader van



PrOgramma

18:30  rEgiSTraTiE

19:00  Nieuwe ZeekraNt 2016 iN primeur
 Jan Mees – directeur VLIZ

19:05  maNmaDE gElaNcEErD
 Mathieu De Meyer – Raversijde, Provincie West-Vlaanderen  

Tim Joye – curator MANMADE

 Hedendaagse kunstenaars werken rond het antropoceen of  
het tijdperk van de mens. Hoe deze zijn invloed op de planeet,  
inclusief de oceaan, heeft doen gelden. 

 Zie ook: www.raversyde.be/nl/manmade

19:20  DE mENS EN DE zEE, DE fEiTEN
 Jan Seys – marien bioloog en communicatieverantwoordelijke VLIZ

 Boeiende feiten en wetenschap over onze relatie met de oceaan. 

19:50  OcEaaNkuNST alS ExPlOraTiEvOrm 
 Nicolas Floc’h – artist en lesgever École Européenne Supérieure  

d’Art de Bretagne, Rennes

 De oceaan brengt inspiratie. Vertrekkende vanuit de vorm en functie 
van visnetten, kunstriffen en het mariene milieu geeft deze Parijse 
kunstenaar een unieke inkijk op wat de zee voor hem betekent.  
(presentatie in het Engels)

20:20  uiTrEikiNg EurOPESE PrijS SEachaNgE
 Jan Mees – directeur VLIZ

20:25  kuNSTExPErimENTEN DOOr EN vOOr DE zEE
 Peter Defurne – directeur Kunstacademie aan Zee, Oostende

 Inspiratie vinden in de oceaan en de mariene wetenschap.  
Experimenteren met technieken. De resulterende werken en het 
ontstaan ervan zijn te bezichtigen op de Zeemarkt en in de expo 
MANMADE.

20:35 – 22:00 zEEmarkT
 Stands met interactieve demonstraties over zeekunst en wetenschap

lOcaTiE 
 CC De Grote Post – Hendrik Serruyslaan 18a, 8400 Oostende

BErEikBaarhEiD
 Het station Oostende ligt op ongeveer 10 minuten loopafstand.  

Bussen en trams stoppen vlakbij CC De Grote Post, halte Marie-José- 
plein. Gratis parking op de stadsrandparking aan het Maria-Hendrika - 
park (op 10-15 minuten wandelafstand of via de Centrumbus Lijn 1). 
Betaald ondergronds parkeren in de Zeeparking recht tegenover het 
cultuurcentrum. 

iNSchrijvEN
 Inschrijven is gratis maar verplicht via het online registratieformulier: 

 www.vliz.be/nl/wereldoceaandag2016-maNmaDe

met de steun van


