
DEEL JE 
FOTO’S MET

#WALKLIKEME

De hoofdpersonages uit de reeks - Caro, Vince, Yemi, 
Camille, Kyona, Maria en Scott - nemen je graag 
mee naar de meest iconische plekken in Antwerpen. 
Op elke #LikeMe-locatie kan je een QR-code scannen 
en de videoclip herbekijken. 

Zing en dans vooral hard mee! We dagen je ook uit 
om op elke stopplaats je leukste selfies te nemen en 
te posten met de vermelding #walklikeme! 
Veel plezier! 
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DE ALLEREERSTE KEER
Zing, dans of doe net als Caro yoga in het park in 
‘De Allereerste Keer’
Beukenlaan, 2020 Antwerpen

De stad en district Antwerpen 
vinden het belangrijk dat ieder-

een zich thuis voelt in de stad en 
dat er over belangrijke thema’s 
een dialoog kan ontstaan. De 

regenboog staat symbool voor 
liefde en straalt respect, solida-
riteit en verbondenheid uit, als 

alom gekend teken van de LGBTQ 
gemeenschap. Eigenschappen 
die Vince en voornamelijk zijn 
vaders erg hoog in het vaandel 

dragen. Wil jij de wereld duidelijk 
maken dat ook jij achter deze 

boodschap staat? Maak dan een 
coole foto op het regenboogze-
brapad en laat iedereen weten 

dat liefde, liefde is.
 

Scheldekaaien, ter hoogte van de Suikerrui

#LikeMe is een fictiereeks van Ketnet met een erg hoog musi-
calgehalte. De reeks bevat nieuwe bewerkingen van Vlaamse 
en Nederlandse klassiekers zoals ‘Lichtjes van de Schelde’ van 
Bobbejaan Schoepen, ‘Porselein’ van Yasmine en ‘Het is weer 
voorbij die mooie zomer’ van Gerard Cox. Deze verrassende 
muzikale reeks verbindt generaties: Ketnetters van nu kunnen 
kennismaken met de Nederlandstalige klassiekers uit de tijd van 
hun ouders.

WELKOM OP #WALKLIKEME!

ONTDEK DE WERELD VAN #LIKEME IN DE STADSFEESTZAAL IN ANTWERPEN!
meer info op smilelikeme.be

Dit initiatief kwam tot stand in samenwerking met district Antwerpen.

NL

@walklikemeantwerpen

@likeme.officieel

@WalkLikeMeAntwerpen
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KRIJG JE MAAR NIET GENOEG VAN ONZE #LIKEME LOCATIES?
Spring op de fiets en bezoek ook nog deze bekende plaatsen

5KM20KM

SINT-RUMOLDUSKERK 
Eén van de ontroerendste nummers uit het 
eerste seizoen was ongetwijfeld ‘Kon ik maar 
even bij je zijn’.
Ter Rivierenlaan 96, 2100 Antwerpen

HET ECHTE SAS
In Boom kan je het SAS ofwel de School aan 
de Stroom bezichtigen. In het echt heet de 
bekendste school van Vlaanderen ‘De Provinciale 
Technische Scholen’.
PTS Boom, Beukenlaan 44 B1, 2850 Boom 

ZEG ‘NS MEISJE
Yemi wil Kyona graag op een speciale manier 
naar het bal vragen en doet dat door samen met 
haar luidkeels ‘Zeg ’ns Meisje’ te zingen.
New Yorklaan, Antwerpen 

HAVENHUIS 
Dit hippe gebouw met wortels in het verleden is 
de hoofdzetel van het Havenbedrijf Antwerpen. 
Hier werd de clip ‘Soldiers of love’ opgenomen.
Havenhuis, Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen
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Wie weet reposten wij jouw foto!

SCAN 
DE ROUTE
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#FUTURE02

Camille probeert te achterhalen wie haar 
stalker is en ze wil niet meer naar het bal. 
Om haar wat op te beuren, nemen Merel, 
Nona en de vriendinnen haar mee voor een 
verwenmiddag in de stad. De clip ‘Meisjes’ 
werd gedeeltelijk aan deze fontein opgeno-
men. Hier maak je de tofste foto’s! 

SMILE #LIKEME01

Uiteraard kan een stop in de prachtige Stadsfeestzaal 
niet ontbreken. Wist je dat de zaal al meer dan 113 
jaar open is? Op de eerste verdieping vind je onze 
belevingsexpo Smile #LikeMe! Neem de roltrappen 
naar boven en kom zeker een kijkje nemen! Maak in 
de Stadsfeestzaal je allerzotste foto. 

GE ZIJT ZO SCHOON...03

Straal. Dans. Zing. Geef licht! Want de 
wereld wordt mooier van een lach op jouw 
gezicht! Zet je allermooiste glimlach op & 
strike a pose!

#JUSTFRIENDS04

Caro is teleurgesteld wanneer ze van 
Vince geen uitnodiging krijgt voor het 
huwelijk van zijn vader. Vince probeert 
het uit te klaren. Bekijk hier de clip die 
op deze brug werd gedraaid. Maak net 
als Maria en Vince een toffe foto op 
deze plek.

LIEFDE IS EEN ...05

Op zaterdag en zondag is het hier een druk-
te van jewelste! Maar kijk eens omhoog! 
Dé blikvanger van het Theaterplein is de 
grote, transparante luifelconstructie die 
voor de Stadsschouwburg werd gebouwd. 
Wij zijn erg benieuwd naar jouw unieke 
‘liefde is liefde’-foto! 

VLINDER06

Den Botaniek is een heerlijk rustpunt 
in de drukke stad! Nergens anders in 
Antwerpen vind je zoveel kruiden- en 
plantensoorten bij elkaar. Wandel 
doorheen deze fijne tuin & maak net 
als Maria en Vince je selfie! 

BOURLA07

Wij houden van cultuur! En dus 
ook van de Bourlaschouwburg! 
Neem net als Maria & Vince jouw 
unieke foto in het even unieke 
bushokje voor de schouwburg. 

#MEISJES08

Voor de clip ‘Meisjes’ kwamen Vince  
en de boys ook in deze winkel terecht.  
Kan jij net als hen je coolste foto maken  
in de pashokjes? 

VOORSMAAKJE09

Een fan als jij weet uiteraard dat #LikeMe sinds dit 
voorjaar een eigen belevingsexpo heeft in de Stads-
feestzaal. Hier bij CM in de Nationalestraat krijg 
je een heel leuk voorsmaakje. Maak hier je tofste 
foto’s met de cast!

CM-kantoor, Nationalestraat 111

Dstrezzed, Kammenstraat 34

Bourla, Komedieplaats 18

Den Botaniek, Leopoldstraat 24

LEUKE PLEKJES10

De Kloosterstraat is één van de meest 
verrassende straten van Antwerpen, 
vol leuke plekjes die wachten tot jij 
ze ontdekt! Waar maak jij je unieke 
selfie? Misschien geven Maria en 
Vince je wel wat inspiratie :-)

Kloosterstraat

#FRIENDS13

Door gemene opmerkingen van Camille en rumoer 
in de klas besluit Caro het op een lopen te zetten. Ze 
verlaat de school en gaat langs het Zuiderterras en de 
voetgangerstunnel richting Linkeroever. Ken jij de tekst 
nog? Zing dan uit volle borst mee! Neem op de roltrap-
pen en in de tunnel dezelfde foto’s als Caro. 

Voetgangerstunnel (Sint-Annatunnel), Sint-Jansvliet

brug in Stadspark, ingang via Van Eycklei 1

fontein (ter hoogte van) Wapper 3

Stadsfeestzaal, Meir 78

#THEEND14

Bijna zeventig jaar na de oorspronkelijke uitvoering van Bobbe-
jaan Schoepen brachten Caro en Titin hun eigen ontroerende 
versie van ‘Lichtjes van de Schelde’ in de allerlaatste aflevering 
van het eerste seizoen. Neem plaats op het bankje en maak 
dezelfde foto als Caro en Titin. 

Scheldekaaien Linkeroever

GRAFFITI11

Op verschillende Antwerpse 
gevels pronken mooie muurschil-
deringen met schitterende street 
art. Net als hier. Wat is jouw 
beste selfie hier? Wij zijn alvast 
erg benieuwd! 

Oever

MIAUWKES12

‘De Roode Catte’ staat tegen de 
muur van de Steenhouwersvest 
24. Strike a pose! Maria en Vince 
geven je alvast wat inspiratie. 

Steenhouwersvest 24

#THETRUTH15

In aflevering 5 van het 2de seizoen trekt 
Caro samen met Scott naar Cinemascoop, 
een bioscoop waar haar mama vroeger 
nog heeft gewerkt. In deze cinema krijgt 
Caro een filmpje met een persoonlijke 
boodschap van haar mama. Maak hier net 
als Caro een leuke foto aan het loket. 

Cinema Cartoon’s, Kaasstraat 4

#VERDRONKENVLINDER16

Vince en Scott ontmoeten elkaar op een avond op dit plein om 
over Caro te praten. Is Caro de vriendin van Vince of van Scott? 
Al wandelend over het plein & het wandelterras zingt Vince 
‘Verdronken Vlinder’. 

Steenplein

J’AIME LA VIE17

Weet je nog, de laatste aflevering van 
seizoen 1, én de eerste aflevering van 
seizoen 2 ... de bloemenwinkel in de Ar-
dennen? Maar kijk eens hier! Antwerpen 
is minstens even mooi als de Ardennen! 
Neem je mooiste selfie, helemaal in de 
stijl van ‘J’aime la vie’ :-)

Wijngaardstraat

LEEF!18

Conscience leerde zijn volk 
lezen. Lezen is uiteraard erg 
belangrijk, maar #LikeMe leer-
de hun fans dansen & zingen! 
Want wij willen het leven 
vieren! Toon ons met je meest 
enthousiaste foto hoe ook jij 
het leven wil vieren! 

Hendrik Conscienceplein

Theaterplein

SCAN DE 
QR CODES 

OM DE 
CLIPS TE 

ZIEN

START

Arenbergstraat 28
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