TALENT BELGISCH

VOOR EEN
THEATRAAL FEEST
Op zoek naar een originele
locatie voor de organisatie van
een feest of evenement, dan ben je
bij Loft 130 in Korbeek-Lo aan
het juiste adres. Bezielster
Marie-Anne Carbonez tovert een
kleine ruimte of het gehele
complex om tot een feeëriek
geheel rond een specifiek thema,
met een aanpak van a tot z.
tekst AMÉLIE VAN CAMPENHOUT

verwonderlijk, want Marie-Anne Carbonez volgde
een opleiding drama aan de universiteit van Essex
in Engeland. Bij haar terugkeer in België startte ze
theaterateliers voor adolescenten in de Marollen
op, om vervolgens in de immo-secter terecht te
komen. Het is in die context dat ze de prachtige
herenhoeve op de kop kon tikken, ze restaureerde
ze grondig en ze laat haar creativiteit er de vrije
loop. Tijdens elke happening in Loft 130 keert ze
terug naar het theater en creëert er evenementen
die alle zintuigen prikkelen, en waar decor,
kostuums en geuren even belangrijk zijn.

Loft 130, Oudebaan 130, Korbeek-Lo,
info@loft130.be, www.loft130.be

N

a een half uur rijden vanuit Brussel, komen

beschikking, ze denkt mee met haar klanten en

we aan in het landelijke Korbeek-Lo. We

streeft ernaar om evenementen op maat aan te

vinden de locatie probleemloos, want de

bieden. Het plaatje moet kloppen en compleet zijn,

naam Loft 130 slaat op het straatnummer van een

van de volledige decoratie van de zalen, de tafels,

prachtig gerestaureerde herenhoeve die dadelijk

tot de outfits van het traiteurpersoneel. Niets laat ze

onze aandacht opeist.

aan het toeval over.

MAATWERK

ZINTUIGEN PRIKKELEN

De eigenares Marie-Anne Carbonez restaureerde

“Location for events with a twist”, zo omschrijft

het pand met stijl. Er zijn drie appartementen en

Marie-Anne Loft 130. “Ik hou er eigenlijk van om

twee grote ruimtes die ze verhuurt voor kleine

allerlei objecten en snuisterijen samen te brengen

beurzen, bedrijfsevenementen, familiefeesten, …

en ze een nieuw leven te geven. Om er iets

Maar let wel, ze stelt de ruimte niet zomaar ter

theatraals mee te maken.” En dat is niet zo
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