Muziek klinkt weer in vernieuwde academie in De Tinnen Schotel
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Na drie jaar renovaties steekt de muziekacademie in het statige gebouw De Tinnen Schotel aan de Grote Markt in Tienen eindelijk in
een nieuw kleedje. “De investering was nodig.”
De 2.400 leerlingen van de Academie Regio Tienen (ART) zullen op 1 september raar opkijken als ze hun leslokalen betreden. Alle
ruimtes en gangen zijn vernieuwd, maar de monumentale, originele, houten balustrade van de trap bleef behouden. Napoleon hield
er zich nog aan vast toen hij een bezoek bracht aan Tienen en overnachtte in De Tinnen Schotel, toen een hotel. Het dateert uit de
achttiende eeuw en is geklasseerd als monument.
Precies daardoor duurde de renovatie langer dan verwacht. De voorgevel behield zijn oorspronkelijk uitzicht. Als nu ook de tien ijzeren
vlaggenmasten voor het gebouw nog een likje verf krijgen, neemt de charme van de Grote Markt met haar prachtig stadhuis, OnzeLieve-Vrouw-ten-Poelkerk en het museum 't Toreke nog toe. Het plein voor de toegang krijgt de naam Moz-ARTplein, want ook hij
overnachtte ooit in De Tinnen Schotel.
Veel nieuwe leerlingen
“Het heeft een pak geld gekost: 3,2 miljoen euro aan de stad, 997.000 euro aan de Vlaamse overheid. Gelukkig bleef nog genoeg geld
over voor een receptie”, zei burgemeester Katrien Partyka (CD&V) lachend bij de officiële heropening, waarop tal van kunstliefhebbers
aanwezig waren. Schepen van Cultuur Wim Bergé (CD&V) wees op het succes van het muziekonderricht in Tienen. Er zijn zo veel
nieuwe leerlingen, dat hij vreest voor alweer te weinig plaats in het vernieuwde gebouw. “Was de investering nodig?” vroeg Bergé zich
af. Hij vond zelf van wel. “Het succes van de muzikanten, balletdansers en voordrachtkunstenaars, en de grote vraag naar optredens
en resultaten bij wedstrijden bewijzen dat.”
Wie ook glunderde, was gewezen directeur Jef Janssens. Drie jaar geleden ging hij met pensioen, maar met de architecten werkte hij
mee aan de opstelling van de verbouwingsplannen. “Ik ben enkele jaren te vroeg geboren, maar ben wel blij dat ik mijn steentje nog
heb kunnen bijdragen.” (be)
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