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MUZIEK. Twintig jaar geleden veroverde Lauryn Hill de wereld, of toch een deeltje ervan, met haar debuutplaat The Miseducation of
Lauryn Hill. Tijd om dat te vieren, vind Hill, en dus trekt ze op tournee. Daarbij stopt ze ook in Vorst Nationaal, waar ze op 18 november
that thing gaat doo-woppen. RADIO. Dat TOPradio toch terug op FM te horen zou zijn, was al een tijdje bekend nadat de Raad van
State concurrent Hit! uit de ether had laten halen. Nu is de zender er helemaal klaar om na Oost- en West-Vlaanderen ook opnieuw uit
te zenden in Limburg, Vlaams-Brabant en Antwerpen. TOPradio is ook te beluisteren via DAB+. EXPO. In minder dan drie dagen zijn
de 6.000 speciale uitgaves van de museumPASSmusées uitverkocht. Op die passen stond een werk van de kunstenaars Eva Mouton,
Rinus Van de Velde, Koen Vanmechelen, Sanam Khatibi, Jacques Charlier en Vincent Glowinski. Met de museumPASSmusées kan
je voor 50 euro een jaar lang de 41 deelnemende musea in België bezoeken. PODIUM.Jan Lauwers zal deze zomer op de Salzburger
Festspiele L'incoronazione di Poppea, de opera van Monteverdi, regisseren. De opera wordt tussen 12 en 28 augustus opgevoerd op
het belangrijke Oostenrijkse festival. Lemm&Barkey, ofte Grace Ellen Barkey en Lot Lemm, zijn verantwoordelijk voor de kostuums.
BOEKEN. De Poolse Olga Tokarczuk heeft de Man Booker Prize 2018 gewonnen voor de vertaling van haar roman Flights. De prijs
is goed voor 50.000 Britse pond (of 57.000 euro). MUZIEK. Voortaan kun je in Gent via Enchanté niet alleen een koffie, maaltijd of
knipbeurt kopen voor mensen die daar niet altijd de mogelijkheid voor hebben. Ook de Handelsbeurs stapt mee in het burgerinitiatief.
Voor 7 euro kun je er een uitgesteld ticket kopen dat de Handelsbeurs aan iemand in een kwetsbare situatie geeft. KUNST. Het
Middelheimmuseum heeft dankzij een samenwerking tussen de stad Antwerpen en private partners een werk van kunstenaar Bruce
Nauman kunnen kopen. Diamond Shaped Room with Yellow Light wordt voorgesteld als sleutelwerk in de expo Experience Traps, die
opent op 1 juni als onderdeel van het stadsfestival Antwerpen Barok 2018.

(JDB)
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