
 
 

Pop-up shop verovert parking 

Op 15 & 16 mei opent een nieuwe creatieve hub in Borgerhout  
 
 
INDUSTRIËLE PARKING WORDT CREATIEVE VITRINE 
 
Op het Moorkensplein in Borgerhout, tegenover Café Mombasa, wordt de citibee parking een pop-up shop van creatief lokaal talent.  
De creatieve vitrine zal de komende maanden telkens 1 weekend haar deuren openen. 
 
Abelone Wilhelmsen, fashion designer: “Bij het binnenrijden van de parking, zie je meteen de vitrine van de voormalige conciërge. Dat 
mooie glazen lokaal willen we een creatieve invulling geven, samen met andere mooie industriële hoeken van de parking. Onze ambitie 
is om in deze parking een pop-up space te organiseren, waar je lokale ondernemers, ontwerpers en kunstenaars kan ontdekken.  
 
KRUISBESTUIVING VAN LOKAAL TALENT 
Wat ooit een oude betonnen parking was, wil citibee transformeren tot een plek waar kruisbestuiving kan plaatsvinden tussen lokale 
bewoners, kunstenaars, designers en zelfstandige talenten uit Borgerhout. 
 
Een positief kader creëren waarin een breed pallet van evenementen, exposities, drive-in bioscoop, modeshows, designer 
vlooienmarkten, elpee releases of kleine concerten gerealiseerd kunnen worden. Een plek die de diversiteit, creativiteit van deze 
multiculturele buurt weerspiegelt en verenigt. 
 

First Edition: 15 & 16 mei 
Welkom tussen 14u -18u 
 
 
SLOW FASHION by Abelone Wilhelmsen 
Ontdek Abelone’s tijdloze Scandinavische urban vrouwen en mannen collecties. Onze Crystal Clear collectie bestaat uit jurken en rokken 
die het vrouwelijk lichaam benadrukken, blouses en sweatshirts met grafische details en een geweldige pasvorm en stijl. Elegante 
gender neutrale kimono’s van gerecycled denim, minimalistische blouses met subtiel schaduwdetail, korte of lange moderne Pointy 
cardigans met architecturale zakken die je kan dragen met of zonder riem of een ultra zachte velvet sweatshirt in 6 pasteltinten om je 
garderobe op te fleuren.  
 
Say Goodbye to fast fashion today!  
Slow Fashion betekent dat we kiezen voor kleinschalige producties gemaakt in België, limited edities, "made on demand" en pre-sale 
van onze nieuwe designs. Wij gebruiken bewust ook geen seizoenen. Je kan tijdens de pop-up jezelf verwennen met een nieuwe style of 
een volledige outfit voor de lente! 
  
LIVE PAINTING by Australische Mural Illustrator Sam Shennan 
Sam Shennan ontwierp een muurillustratie voor citibee parking, die hij op 3 en 4 april live zal schilderen. 
Hij reist de wereld rond om de visie van mensen tot leven te brengen met behulp van spuitverf of virtual reality-tools. In opdracht van 
bedrijven en particulieren, versterkt hij de speelse sfeer in elke ruimte. Zijn all-surface illustratie blaast zowel fysiek als virtueel nieuw 
leven in elke locatie. Zijn stijl is kleurrijk, uitgesproken en intrigerend.  
 
BRON Kombucha Brewery & Tasting by Natalie Schrauwen 
BRON werkt sinds januari 2020 in haar ambachtelijke microbrouwerij in Antwerpen aan een ongepasteuriseerde, ongefilterde en 
springlevende kombucha voor de non-alcoholische pairing in sterrenrestaurants.  
We werken met hoogwaardige seizoensgebonden en waar mogelijk lokale ingrediënten. Zoals het echte goede fermentaties vereist, 
nemen wij de tijd om BRON te laten rijpen en fermenteren.  
De smaaktoevoegingen zijn gebaseerd op (medicinale) kruiden en specerijen, zonder toevoeging van zoete vruchtensappen. Dat geeft 
onze probiotische drank veel body en smaak. Je kan tijdens de pop-up komen proeven, en flessen kopen. 
 
CROSS-OVER in hip Borgerhout 
Maya van der Brempt, projectcoördinator bij citibee parking, met een achtergrond in de culturele sector (productieverantwoordelijke bij 
Arenberg), en Deense Abelone Wilhelmsen ontmoetten elkaar in het najaar van 2020, toen Abelone op zoek was naar een industriële 
locatie om haar nieuwe collectie te fotograferen en een parkeerplaats nodig had voor haar fiets waarmee ze haar collecties en stoffen 
naar lokale fabrikanten vervoert.  
 
 
 
 

 



Wees Welkom 
Moorkensplein, Borgerhout - tussen café Mombasa & Bar Luca.  
Wandelafstand van Antwerpen Centraal Station. 
 
 
 
Editions 2021 
Lente & zomer edities gepland op 5 & 6 juni en 3 & 4 juli. Herfst, winter- en kerstedities - data volg. 
 
Extra 
Veilig genieten en winkelen (mondmaskers zijn verplicht vanwege de voorschriften van Covid-19). 
Mobiel en contant betalen zijn mogelijk. 
 
Info 
www.instagram.com/abelonewilhelmsen + https://www.abelonewilhelmsen.com/ 
www.instagram.com/samshennan + http://samshennan.com 
www.instagram.com/bron_kombucha/ + http://bronkombucha.be/ 
www.instagram.com/citibeeparking + https://www.citibee.co  
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