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is TIJD, ademt TIJD en beweegt.
De

essentie

van

MoMeNT

schuilt in de beoogde creatieve

verbindingsstrategie. In een regio
waar het aantal kunstopleidingen
beperkt

is,

creatieve

talenten

wordt

geprogrammeerd

wegtrekken, voornamelijk receptief

en

waar vele culturele instellingen
vooral
wil

naast

MoMeNT

zomerperiode,
mogelijk,

elkaar

tijdens
zo

luwe

drempelloos

kunstenaars,

economisten,

werken,

de

filosofen,

beleidsvoerders,…

uitnodigen om samen met actieve
en passieve participanten, gerichte
of toevallige toeschouwers, regioof stadsgenoten,… via een breed
cultuuraanbod en in een open

dialoog, TIJD te ervaren via de
kunsten en een bewustwording

creëren over de cruciale rol die
TIJD speelt in de samenleving. Dit
ten gunste voor de huidige TIJD-

genoten en de volgende generaties.

Barbara Wyckmans
Intendant van MoMeNT

MoMeNT
is een langlopend festival,
dat start vanaf
de zomerTIJD en
eindigt bij het begin van
de winterTIJD. Tongeren
is de oudste en dus de eerste
stad van België en heeft TIJD, de
meeste TIJD van alle Belgische
gemeenten. Het jonge festival
is een initiatief en realisatie
van de stad Tongeren, wordt
gesteund door de Vlaamse
Gemeenschap en loopt
sedert de zomer
van 2017.

Naast het aanbieden van een
platform
voor
gevestigde
kunstenaars schenkt MoMeNT
extra
aandacht
aan
nieuwe
creatieve makers. Hen nodigt
MoMeNT uit tot het creëren van
nieuwe producties geïnspireerd
door TIJD. MoMeNT ondersteunt
hen in het faciliteren van de nodige
voorzieningen zodat MoMeNT meer
mag uitgroeien tot een natuurlijk
platform,
een
meetingpoint
en een artistieke broedplaats
op
braakliggend
terrein.
MoMeNT krijgt ‘de stad’ als podium
voor een zo breed mogelijk spectrum
van diverse kunstdisciplines en
geniet van de aanwezigheid en
nabijheid van boeiende partners.
Natuurlijk behoudt elke instelling
de respectvolle en persoonlijke
eigenheid maar MoMeNT wil
net de diversiteit én ieders
sterkte benutten van lokale en
bovenlokale culturele actoren.

Mona Vanschoenwinkel
Coördinator MoMeNT

“This is awesome! Our oldest son,
Forrest, was one of the chosen and we
were able to see the amazing project
that came to life. Very proud parents.”

Expo
FaceTime

Timmie Johnson, Schertz (VS),
over Facetime

Luc & Nina
Daelemans

PREMIèRES
25.03 > 28.10

“Bedankt fotograaf voor het stilzetten
van de tijd. Een enthousiaste
geprikkelde bezoeker van een fijn
moment.”
Bezoeker,
over expo Bert Daenen

A MoMeNT
Bert Daenen

Pleidooi
voor TIJD

“Ik ben geraakt
door de echtheid
van deze jonge
mensen.”

Els Roobroeck

Bezoeker,
over Pleidooi voor TIJD

THIS IS MY
LETTER TO
THE WORLD
Lola Bogaert
& Anouk van
Kolfschoten

MoMeNT biedt een platform aan zowel
gevestigde kunstenaars als nieuwe creatieve
makers en nodigt hen uit tot het creëren van
nieuwe producties geïnspireerd door TIJD
en ondersteunt hen in het faciliteren van de
nodige voorzieningen.

Puzzel mij
Collectief Ablatief

“Hopelijk niet eenmalig maar een
wederkerend event ! Het was FANTASTISCH.”
Inge Plugers,
over het TIJDelijk koor

Het
TIJDelijk
koor

Hans & Hannelore
Primusz

MoMeNT wil een lanceerplatform zijn voor
jong en creatief talent en brengt nieuw en
gedreven kunstenaars samen. MoMeNT
ondersteunt en helpt hen een stap verder in
hun artistieke carrière.

“Ik ben rechter, dader en volksjury geweest.
Het was erg leuk om in de rechtbank rond
te wandelen met een hoofdtelefoon. Een
beleving die ik nooit zal vergeten.”
Alex Hermans,
over de TIJDrover

de
TIJDrover
Stichting Laudio

“Prachtige creatieve constructie! Gisteren
speelden kinderen de hele namiddag in
en rond de hangmatten. Plezier dat ze
hadden met het water erbij!”
Leen Plas, over de constructie van architect &
MoMeNTmaker Mathias Van de Winkel

TIJDreizen
MoMeNTmakers

MoMeNTmakers:

Mathias Van de Winkel Tom Peeters Bert Daenen
Sam David, Daan Borloo & Sam Ecker Amber Janssens
Bram Lattré, Thomas Goddyn & Dieter De Planter
Sabine Oosterlynck Rani Decock & Boris Kip
Emmy Wils Tarik Moree & Tim Olivier Somers
Selma Gurbuz Jolien Fagard Pieter Desmet

PUBLICATIES
LITERATUUR
MoMeNT wil via literatuur de lezer op ontdekking sturen
om de wereld en de ander te ontdekken. Via lezen kan een
persoon tijd stelen voor zichzelf.

Nu is later
vroeger
Joke van Leeuwen

Het MoMeNT
van de
Wondere
Pluim
Dertien Tongerse
basisscholen

HOORSPEL
Jolien Fagard

Zonde van
de tijd
Oscar van den
Boogaard

MoMeNT in cijfers

25.563
bezoekers

233

143

33

35

102

presentatie
momenten
“Ik zou geen MoMeNT
hebben willen missen.”
Paul Gysenbergs,
Tongeren

verschillende
locaties

overnachtingen

nieuwe creaties

artiesten

FaceTime
Luc & Nina
Daelemans

Volgende gasten kwamen op visite:

Jeroen Olyslaegers Yves Petry Katrijn
Van Bouwel Eddy Eerdekens Christophe
Vandegoor Ivo Vandekerckhove Paul Beloy
Yasmien Naciri Rik Palmans Stijn Coninx Jan
Swerts Michiel Vandeweert Zohra Ait-Fath
Guy Cassiers Jo Grootaers Robert Cailliau
Wilfried Gyselaers Marina Riemslagh Ludo
Kelchtermans Willy Miermans Francesca
Vanthielen Herman Clerinx Rombout Nijssen
Jan Vaes Samira Atillah Johan Braeckman
Guido Degraen Patrick Dewael Meryame
Kitir Liliana Casagrande

DEBAT
TIJDgeest
MoMeNT wil kunstenaars, filosofen, economisten,
leerkrachten,
beleidsvoerders,...
uitnodigen
om
toeschouwers, stadsgenoten en niet-Tongenaren,... via een
breed cultuuraanbod te betrekken in een open dialoog om
over het thema TIJD. Een bewustwording creëren over de
cruciale rol die TIJD speelt in de samenleving en dit ten
gunste voor de TIJDgenoten en de volgende generaties.

TIJDgeest
Frank Van Laeken

“Mijn laatste vakantiemoment was
er letterlijk één. In Tongeren woonde
ik het cultuurfestival MoMeNT bij met
debatten, voorstellingen en exposities
rond het thema tijd. Ook al was het
vlakbij huis, het voelde beter dan de
meest exotische vakantiebestemming.
Op een bijzondere manier slaagden de
organisatoren erin om hun toeschouwers
te begeesteren en te inspireren.”
Luc Van Gorp, Voorzitter CM,
Houthalen

Figaro

Compagnie Marius

“Gisteren deze prachtige
voorstelling mogen aanschouwen.
Dit was buitengewoon geweldig!
Kudos aan de spelers en de hele
organisatie.”
Steven Nevelsteen, Charleroi,
over Figaro

MoMeNT krijgt ‘de stad’
als podium voor een zo
breed mogelijk publiek
en een spectrum van
diverse kunstdisciplines.

EYECATCHER

“Ik vond het wel tof al die
woordspelingen met het woord
‘Tijd’. En dan heb je de gesprekken
nog niet meegemaakt...”
Luc Van de Sande, Antwerpen,
over de TIJDcitaten en de TIJDgeest

TIJDcitaten

MoMeNT loopt parallel met de hele zomerTIJD.
Het project start vanaf het ZomerUUR en eindigt
wanneer het winterUUR van start gaat. MoMeNT
kent een hoogtepunt midden augustus.

Dagen
zonder
stress
Feel Good
initiatieven
Zuid-Limburg

SFEER

“Super initiatief,
Tongeren leeft!”
Myriam Jacobs
over de Dagen zonder stress

“Dat is eens iets anders;
Ik vind het goed.”
Nicole Quanten, Hasselt,
over de Kindergidsbeurten

GidsUUR

Wat (niet)
weg is
Fien Leysen

Lyrical
minutes in
the city
Ensemble Leporello

MoMeNT zal in zijn groei een
grensoverschrijdend
cultureel
initiatief zijn en de Euregio
betrekken.
Onder
meer
de
populaire antiekmarkt met zijn
grote
verscheidenheid
aan
bezoekers motiveert MoMeNT
om taalbarrières door middel van
woordloze kunst (beeldende kunst,
muziek, fotografie, architectuur...) te
slopen.

Radio
Boo
MoMeNT in cijfers
“Wie zegt dat er in Tongeren niets te
beleven valt? De toppertjes komen als
champignons uit de grond.”
Yvonne Vanursselt, Tongeren,
over AppeTIJD

1.666

Likes op Facebook

12

338

website bezoekers

Instagram volgers

3.690

nieuwsbrieflezers

Pop-up
bar

unieke dagkranten

13.055

“Tijdens een gezellige zomeravond zagen we een Franse film op het
Julianusplein. Bij de aangelegen horecazaken kon het publiek terecht
voor een drankje. De ideale ontspanning op een dinsdag in Tongeren!”
Eddy Boosten,
over Openlucht cinema

OpenLucht
cinemA

MoMeNT heeft een zwak voor de
kunstbeleving
op
niet-vanzelfsprekende
locaties en wil daardoor ook de niet
vanzelfsprekende cultuurparticipant verrassen.

LOCATIE

“Mooie voorstelling, vooral ook
omdat het zo treffend verwoord
is. Gewoon ogen sluiten en élk
woord in je opnemen. Je wordt
herboren in de tijd.”

Dwarreloogst
Rebecca Huys

Toeschouwer,
over Dwarreloogst

In
Memoriam
Hanneke Paauwe

“Deze locatievoorstelling was echt de moeite!
Buitengewoon mooie acteerprestaties.”
Dorien Eerdekens,
over In Memoriam

MoMeNT
wenst
omliggende
steden
en
gemeenten
te
betrekken bij de realisatie van
een geslaagd project zodat een
cultuurproducerend imago van de
Euregio wordt versterkt.

Heen en
terug
Tim Oelbrandt

“Verrassend, echt niet te
geloven hoe het mogelijk is!”
Mariette Thoonen,
over Heen en Terug

TESEUM
TIJDSESSIE
Joke Hermsen
Inge Declercq
Ignace Glorieux
Jonas Winterland

“Alle vier de avonden was ik aanwezig.
De lezingen gaven interessante inzichten
in de binnentuin van het Teseum. Dit
programma is voor herhaling vatbaar.”
Mariette Henckens,
over Teseum TIJDsessie

MUZIEK
07.04 > 08.09

MoMeNT kent tot nu toe verschillende
MoMeNTmakers en talent uit buitenland
en Wallonië. Dit resulteert momenteel
tot nieuwe contacten ver voorbij stad- en
taalgrenzen.

22 Orgelconcerten

MoMeNT nodigt, door middel van cross-over projecten,
uit tot het nadenken over het begrip TIJD.

Stadsmuzikanten:

Dans Dans,
Somebody Called me
Sebastiaan Josephine Tutu Puoane &
Ewout Pierreux Yevgueni (trio) Portland
(duo) Témé Tan, Willem Ardui

Stadsmuzikanten
festival

“Het Stadsmuzikantenfestival haalt onder meer Témé
Tan, Dans Dans en Willem Ardui naar het Tongerse
begijnhof een evenement dat hedendaagse muziek
verzoent met erfgoed.“
Humo,
Festivalitis

CWXRM

ComingWorldRememberMe
reizend atelier
Jan Moeyaert
Koen Vanmechelen

“Bedankt, het was een
superleuk MoMeNT.”
Marc Vanderyesse,
over reizend atelier van CWXRM

PARTICIPATIE

Het MoMeNT
van de
Wondere
Pluim
Dertien Tongerse
basisscholen

MoMeNT bindt. Niet toevallig waren de
Wondere Pluim, het TIJDelijk koor en het
CWXRM in 2018 projecten die verschillende
leeftijdsgroepen, bevolkingsgroepen en
culturen doelgericht samenbrengt.

Expo Art
Move
Pentagoon
academies

SAMENWERKING
TIJD
installaties
PXL studenten

MoMeNT kiest niet voor een bepaalde
kunstdiscipline noch voor een bepaalde
doel- of leeftijdsgroep.

“Leuke uitwerking
van bijzondere
ideeën.”
Peter Severijns,
over de TIJD installaties

Expo
Wanatoe

afstudeerprojecten
van de laatstejaars
van PXL

“De oudste stad van ons land herbergt
een jong festival. De stad mag trots zijn
op zo’n festival dat jonge professionals
een kans geeft voor presentaties.”
Janneke Janssen, laureaat grafische vormgeving,
over de Expo Wanatoe

“Fantastische avond vol
TIJD van een even geslaagde
2de editie van het festival.”
Jeroen Huygen,
over het TIJDcongres

POINT FINAL

MoMeNT wil bewust binnen het aanbod de
actieve participatie van individuelen, groepen,
verenigingen en instellingen betrekken in het
perspectief van nieuwe creaties.

10 pleidooien:

Frank Van Laeken Rani Decock Dirk Duchateau Luc Van
Gorp Stijn Meuris Patrick Lahaque & Sabrina Daenen Eric
Donckier Jelle Van Riet Sebastiaan Simoens & Ine Verhaert
Patrick Dewael

Slotwoord

Tongeren heeft vele troeven maar de grootste joker als oudste en eerste stad van België is TIJD.
Het is een gegeerd kapitaal dat velen ons benijden.
TIJD is een gedroomd item voor een festival; het is leeftijdloos en disciplineloos: TIJD is van
iedereen en van niemand. En toch is er nog nooit zoveel nood geweest aan TIJD.
MoMeNT wil bewust TIJD en ruimte creëren om via kunstenaars van alle mogelijke disciplines ons
te laten nadenken over het hoogste goed. Want we kunnen elkaar makkelijk een goede gezondheid
wensen. Dat kost geen inspanning. Maar elkaar TIJD wensen en geven hebben we wel in eigen
handen.
Ik beschouw mezelf een beetje als de voorzitter van de fanclub van Moment. Een prettige opdracht.
Fanvoorzitter zijn van zo een groeiend genootschap. Ik ben verbaasd over de snelle aangroei en het
MoMeNTsucces. Zelfs met een zeker cultuuroptimisme kon niemand dat voorspellen.
En toch. Zoals altijd gaat aan elke grote gebeurtenis een kleine belevenis vooraf waarvan niemand
weet wat de impact daarvan kan zijn.
Voor MoMeNT ligt de oorsprong bij de vaststelling dat in 2016 Limburg opvallend veel minder
culturele subsidiemiddelen kreeg toebedeeld dan andere provincies. En dan zijn er twee
mogelijkheden; of je betreurt de zaak en je gaat over tot de orde van de dag of je kiest voor de
strijd. Een strijd niet tegen iets maar voor iets;
voor nieuwe creaties op stedelijke bodem;
		 voor een broedplaats van talenten;
			 voor de integratie van kunst in de stad;
				voor de stedelijke ontwikkeling;
					 voor de betrokkenheid van alle burgers;
						 voor de samenwerking met de verschillende stadsdiensten en organisaties.
En tot slot graag een oproep. Jaarlijks wordt hét nieuwe woord gekozen dat nadien opgenomen
zal worden in de Dikke Van Dale. De voorwaarde is dat het woord op korte TIJD zeer populair is
geworden. De Nederlandse prof Bert-Jan van der Mieden pleitte een aantal jaren geleden om
moment te vervoegen en er een actief werkwoord van te maken. Blijkbaar is het in Nederland
blijven steken bij het idee. Maar in Tongeren kan MoMeNTeren wel alle kansen krijgen.
Patrick Dewael
Burgemeester Tongeren

Colofon

MoMeNT is een initiatief en realisatie van de stad Tongeren, directie socio-culturele
aangelegenheden, en kan rekenen op financiële ondersteuning door de Vlaamse Overheid.
Intendant MoMeNT
Barbara Wyckmans
Programmatie en coördinatie MoMeNT
Mona Vanschoenwinkel
Communicatie- en zakelijk verantwoordelijke MoMeNT
Dorien Bollaers
Productieverantwoordelijke MoMeNT
Lisa Deckers
Coaches
Dimitri Duquennoy Joris Van de Moortel Nina Caspari Gregory Frateur
Redactieteam
Britt Somers, Lize Claes.

Fotografie
Damien Thonnon Hans Stockmans - stockmansvision.com Henri Savenay Moon Saris
Grafische vormgeving
Magix, Bo Damas

TEAM MOMENT
Dank aan

Vrijwilligers en studenten
Annick Herlitska Bart Roebben Britta Vanschoenwinkel Cecile Coenegrachts Christina D’Huys
Dederiek Lieten Dorien Eerdekens Dorien Lowet Ellen Cancellier Ellen Smets Els Hermans
Erik Hermans Glenn Hendrix Jana Hendrickx Jana Neven Jennifer Tizziani Jens Vanspauwen
Jo Pansar Josette Noelmans Kim Jansen Kimberley Vandyck Leander Pellaers Lori Tuerlinckx
Lutgart Ruiters Lutgart Voets Mai Noelmans Magy Snellinx Margo Delaet Mariette Henckens
Mart Jacobs Micky Van den Booren Mirthe Heperol Mona Thijs Nesrine El Moustaine
Patrick Verstraeten Paul Gysenbergs Pieter-Jan Bex Sélina Peeters Saartje Bex Tarik Smets
Toyah Van der Poten Virginie Goral Yasmin Noël.
Igor Philtjens en provincie Limburg
Het voltallige schepencollege
Patrick Dewael An Christiaens Johnny Vrancken Eddy Manet Patrick Jans Marc Hoogmartens,
Gerard Stassen Guy Schiepers Jos Schouterden Luc Houbrechts.
Extra dank aan
Danielle Gielen Luc Ponet Bert Daenen Johan Vandebosch Frank Van Laeken de Roovers
Jeroen Broux Johan Wouters Luc Muylaert Jan Jaspers Peter De Graef.
Last but not least
Alle meewerkende collega’s van cultuurcentrum de VELINX en stad Tongeren.

Stadsarchief
Tongeren

TOERISME
Tongeren

Rechtbank
T o n g e r e n

WZC De Motten | WZC De Kleine Kasteeltjes | WZC Sint-Franciscus
WZC Seniorenhof | dienstencentrum De Piepel

POVERELLO

DAT MOMENT
IN TONGEREN
HAD IK DE
TIJDVAN
M’N LEVEN.

moment.tongeren.be

