
Contactdag ‘veiligheid’: het programma 

Op dinsdag 8 februari organiseert BASTT vzw een contactdag over veiligheid in deSingel. Samen met een aantal 

specialisten kijken we hoe we een werkbaar veiligheidsbeleid implementeren op de werkvloer. 

In samenwerking met deSingel, die net een grondige vernieuwing achter de rug heeft, pikken we het veiligheids- 

debat weer op, van een nakende wijzing aan de Vlarem en Vlarem II regelgevingen, tot gehoorbescherming en 

risicoanalyse. Het programma ziet er als volgt uit: 

9u – 10u Onthaal 

Rode Foyer 

10u – 10u30 Verwelkoming,door BASTT voorzitter Johan Penson 

Muziekstudio 

10u30 – 11u15 Uiteenzetting van de verbouwingen van deSingel, door Paul Vermeir en Jan Geivaerts 

Muziekstudio 

11u30 – 13u Werksessies, met Jan Cuppens, Bart Uyttersprot, Beo, en Jean-Marie Van De Velde 

Blauwe zaal, Blauwe Foyer, Vergaderzaal, Muziekstudio 

13u – 14u30 Lunch &koffie 

Rode Foyer 

14u30 – 16u Debat: ‘veiligheid: regelgeving of werkwijze?’, met Koen Vanhemelen & Gerbrand Borgdroff 

Muziekstudio 

16u – 16u30 Koffiepauze 

Rode Foyer 

16u30 – 17u Rondleiding in de (ver)nieuw(de) deSingel 

17u – 18u30 One for the Road 

Rode Foyer 

In de voormiddag gaan we dieper in op een aantal thema’s uit het veiligheidsdebat in 4 werksessies: 

Risico-analyse en grote evenementen, met Jan Cuppens (Vlaamse Opera) 

Veiligheid op de werkvloer in Culturele Centra, met Bart Uyttersprot (CC De Werf) 

Gehoorbescherming, met Beo (CheckOneTwo bvba) 

Brandvoorkoming en een nieuw KB Schouwspelzalen, met Jean-Marie van de Velde (VTI & Brandweer Aalst) 

De werksessies worden vervolgens toegelicht in een debat, met een aantal gasten uit de sector. Koen Vanhemelen 

komt mee debatteren vanuit zijn ervaring als keurder bij een aantal grote schouwburgen in België. Gerbrand 

Borgdorff debatteert mee als theateradviseur, met een specifieke insteek uit Nederland. Chris van Goethem is 

coördinator bij het Kenniscentrum Podiumtechnieken en modereert het debat. 

Paul Vermeir en Jan Geivaerts lichten de verbouwingen van deSingel toe, met specifieke aandacht voor veiligheid, 

gevolgd door een rondleiding in de nieuwe aanbouw en de vernieuwde zalen. 

PRAKTISCH 

Wanneer: Dinsdag 8 februari 2011, onthaal vanaf 9u; deuren sluiten om 19u 

Kostprijs: Leden: 25 €; Niet-leden 40 €; Studenten (zonder maaltijd): 10 € 

Inschrijven: per e-mail, met vermelding van naam, organisatie, en betalingswijze op bastt@bastt.be 

Waar: deSingel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen 

Bereikbaarheid: bus 17 (UZA), tram 2 (Hoboken) en tram 6 (Olympiade) vanaf het Centraal Station. 

 

Deze contactdag wordt gepresenteerd door BASTT vzw en 

 


