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TIJD voor
een nieuw
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mét volledige
kalender!

PROGRAMMA

TIJD kent geen begin en geen einde
Eind oktober als we de klok weer een uur
terugdraaien kent ook MoMeNT’18 zijn eindpunt
en wordt er afgesloten waarmee het festival
gestart is; CWXRM. MoMeNT organiseert op 27
oktober een busreis naar de land-art installatie
op het domein De Palingbeek.
In het voorjaar van 2018 nodigde MoMeNT
alle lagere scholen van Tongeren uit om te
participeren aan het schrijfinitiatief ‘de Wondere
Pluim’ in het teken van TIJD. Zondag 27 mei was
er de bekendmaking. Bewonder de 36 winnende
winnende werken van ‘het MoMeNT van de
Wondere Pluim 2018’ t.e.m. 31 augustus in het
Praetorium.
Op uitnodiging van MoMeNT schreef Joke van
Leeuwen een boek over TIJD met als titel ‘Nu is
later vroeger’, ‘een verrassend lees-en kijkboek
over de tijd voor volwassenen en kinderen vanaf
10 jaar en nu overal verkrijgbaar.
Op 1 juli spelen 8 bands en singer-songwriters
als straatmuzikanten in het charmante
Begijnhof tijdens het Stadsmuzikantenfestival.
De affiche is een mix van experimenteel, pop,
singer-songwriter, ultramoderne muziek met
Yevgueni, Portland, Dans Dans, Josephine, Tutu
Puoane & Ewout Pierreux, Témé Tan, Willem Ardui,
Somebody Called me Sebastiaan.
Pop-up bar AppeTIJD wordt de uitvalsbasis
van MoMeNT’18. Je kan hier terecht voor een
lekker bier, heerlijke wijn & originele hapjes.
Hou zaterdag 18 augustus vrij in je agenda, dan
houden we feest en gooien we de beentjes los.

COLOFON
MoMeNT is een initiatief en realisatie van de stad Tongeren,
directie socio-culturele aangelegenheden.
Intendant MoMeNT:
Barbara Wyckmans
Coördinatie MoMeNT:
Mona Vanschoenwinkel
Promotie- en communicatieverantwoordelijke MoMeNT:
Dorien Bollaers
Productieverantwoordelijke MoMeNT:
Lisa Deckers
Met dank aan
de vele enthousiaste aan MoMeNT-vrijwilligers en stagiaires!

tickets en info via
moment.tongeren.be

De
zomerTIJD
gaat in,
TIJD voor
een nieuw
MoMeNT.
Ook deze zomer vult MoMeNT graag
uw agenda met kunst en cultuur.
Plaats van afspraak?
Tongeren!
Als oudste en dus eerste stad van
België heeft Tongeren heel wat
kapitaal aan TIJD verzameld.
Wat is TIJD? Wat doet TIJD? Wat
vraagt TIJD? Wie heeft TIJD?
Waarom wensen we elkaar meer TIJD
maar geven we elkaar weinig TIJD?
TIJD is de rode draad doorheen het
jonge MoMeNTfestival dat dit jaar een
tweede editie kent. Was vorige zomer
goed? Dit jaar kent het programma
nog een steviger karakter.
MoMeNT wil mensen van alle
leefTIJDen op een toegankelijke
manier laten participeren aan het
aanbod waarbij de deelnemers
bewust een TIJDbelevenis ervaren; nu
TIJD maken om straks bewuster met
TIJD om te gaan.
Dank aan de beleidsvoerders van
de stad Tongeren en de Vlaamse
Gemeenschap en de vele vrijwilligers
die hun TIJD en energie investeren in
een festival dat alleen maar groeit.
HoogTIJD voor de presentatie van het
programma.
Tot ziens voor een MoMeNT in
Tongeren.
Barbara Wyckmans,
Intendant van MoMeNT

Mona Vanschoenwinkel,
Coördinator MoMeNT

Kloostertuin Teseum | gratis | 20u00 | Lezing/concert

Teseum
TIJDsessies
Drie lezingen en één concert in het unieke kader van de
kloostertuin in het Teseum rond de Basiliek: de ideale
plaats voor een grote luisterbereidheid.
Donderdag 5 juli:
LEZING ‘STIL DE TIJD’
Joke Hermsen neemt het verschijnsel TIJD kritisch onder
de loep en ontwikkelt een nieuwe visie waarin zij een
onderscheid aanbrengt tussen klokTIJD en innerlijke TIJD.
Basiliek | iedere zaterdag t.e.m. 8 sept | 16u00 | Muziek

Orgel 4U –
Vrienden van Le
Picard-orgel
De ‘Vrienden van het Le Picard Orgel Tongeren’ laten u
telkens op zaterdag uitgebreid genieten van de orgels
in de Tongerse basiliek. De concertreeksen staan
dit jaar in het teken van het thema TIJD en lopen in
samenwerking met cultuurfestival MoMeNT.
Na de orgelconcerten kunt u nakaarten met de
muzikanten in Brasserie Bazilik. Met een gratis kopje koffie,
een pintje of een frisdrank in ruil voor de MoMuNT, die u
ontvangt bij het verlaten van de Basiliek.

Zat. 14 juli:
Filip Blokken (Bilzen/
Scherpenheuvel)
Zat. 21 juli:
Malte Blass
(Oberhausen, D) “Een reis doorheen
de TIJD”
Zat. 28 juli:
Dana Hemelaer –
“TIJD voor hedendaagse
orgelmuziek”
Zat. 4 aug.:
Armando Salarza (Las
Pinas, Philippines) –
“Frankrijk versus
Duitsland in de 18de
eeuw”

Zat. 11 aug.:
Arnaud van de Cauter –
“Pietro Cornet – in
tempore non suspecto!”
(15u. lecture-recital)

Donderdag 2 aug:
LEZING ‘SLAAPTIJD’
Inge Declercq, arts slaapgeneeskunde aan UZA, buigt
zich over het fenomeen ‘slaap’ en de bijbehorende
‘slaapparadox’. Slaap is een hot topic, onmisbaar
voor ons welzijn en optimaal prestatievermogen en
toch blijft slaap omhuld door een sluier van taboes en
halsstarrige gewoontes.
Donderdag 9 aug:
CONCERT ‘LIEVER UIT BALANS’
Het nieuwe album Liever uit balans toont dat Jonas
Winterland nog alTIJD een patent heeft op poëtische
teksten en loepzuivere melodieën. Tegelijk hebben zijn
songs een verrassend nieuw geluid gekregen, waarvoor
je binnen de landsgrenzen nauwelijks vergelijkingen
vindt.

Zat. 18 aug.:
Luc Ponet –
“Bachconcert VI”
Zat. 25 aug.:
Ivo Smets – “TIJDloos”
Zat. 1 sept.:
Dana Hemelaer &
Valery Leen – “Corelli,
een TIJDloze symbiose
tussen orgel & viool”
Zat. 8 sept.:
Luc Ponet – “From time
to time… een verrassend
kermisconcert”

© Koen Van Buggenhout

Zat. 7 juli:
Br. Andreas Warler
(Abtei Steinfeld, D) –
“My time in Gods hands”

Donderdag 19 juli:
LEZING ‘DE MACHT VAN DE GEWOONTE’
Ignace Glorieux gaat tijdens deze lezing dieper in op
het sociologische inzicht van TIJD. TIJD krijgt echter
alleen maar een betekenis doordat we ze gebruiken in
ons dagelijks leven. Zo wordt TIJD een sociaal feit, een
realiteit die betekenis heeft en geeft.

10 aug t.e.m. 27 okt | Pliniuspark | gratis | Expo

PXL heeft het
vlaggen –
Hogeschool PXL
Negen enthousiaste studenten van PXL MAD Vrije
kunsten volgenden in maart 2018 hun projectweek bij
019 in Gent en in het Tongerse jongerencentrum Hal P
voor de ontwerpen van hun vlaggen, die de geest van
een ‘nieuw Europa’ verbeeldt. De negen vlaggen worden
opgesteld in het Pliniuspark.

OPEN
LUCHT
CINEMA
10, 24 juli, 7, 14 aug | Julianusplein | gratis | 21u30 | Film

10 aug t.e.m. 31 okt | diverse locaties Tongeren | Expo

FaceTime –
Luc Daelemans
De burgerbevolking stijgt procentueel het snelst in
Tongeren. Van 10 augustus tot 31 oktober groeit een
TIJDelijke buitenexpo in het centrum van de eerste
stad van ons land en in de aanpalende dorpen.
Toevallige personen worden één MoMeNT beroemd.
Kreeg MoMeNT er in september ’17 plots 15 ‘bushokjes’
bij, van augustus tot september’18 wordt Tongeren
verrijkt met 100 blijvende Tongenaren. Dochter Nina
Daelemans zorgt voor de bijpassende tekst, die het
beeld dat extra beetje meer geeft.

Openluchtcinema
Een portie gratis openluchtcinema op groot scherm
bij valavond. MoMeNT maakt het u alvast gezellig met
stoelen, dekens en kussens, Maar ieder mag uiteraard
zelf komen met zitzak of knuffelbeer.
Dinsdag 10 juli:
THE SHAPE OF WATER –
(regisseur Guillermo del Toro – USA)
Dinsdag 24 juli:
VISAGES VILLAGES –
(regisseurs Agnès Varda & JR – FR)
Dinsdag 7 aug:
WONDERSTRUCK –
(regisseur Todd Haynes – USA)
Dinsdag 14 aug:
DEMAIN –
(regisseurs Mélanie Laurent & Cyril Dion – FR)

Fotograaf
Luc Daelemans
focust het unieke
MoMeNT: jij daar,
op dat TIJDstip,
komende van en
op weg naar…

10 t.e.m. 19 aug | Maastrichterstraat 11 | gratis |
12u00 - 14u00 | Filosofie

TIJDgeest –
Frank Van Laeken
Hebben andere steden een stadsmuzikant of een
stadsdichter, Tongeren heeft een stadsfilosoof. In een
leegstaand pand in de Maastrichterstraat vestigt
Frank Van Laeken zich van 10 tot en met 19 augustus
om te debatteren en te filosoferen over de terreur van
deadlines met bekende en minder bekende gasten.
Tien dagen lang van 12u00 tot 14u00 gaat Frank
geen enkel thema uit de weg: vr. 10/08: literatuur,
za. 11/08: media, zo. 12/08: leven/religie, ma. 13/08:
geneeskunde, di. 14/08: kunst, wo. 15/08: sport,
do. 16/08: milieu, vr. 17/08: wetenschap, za. 18/08:
zoekende mens, zo. 19/08: politiek.
7 juli – 8 aug | diverse locaties Tongeren | gratis | Doe mee

Dagen zonder stress –
Feel Good Initiatives
Zaterdag 7/7 & woensdag 8/8 gaan de geschiedenis
in als de eerste dagen ZONDER STRESS. Op het
programma: wandeling, (yoga)wandeling, (kinder)
meditatie, yoga op de grote markt, lezingen, wilde
kruidenwandeling, biodanza en vele andere stressloze
activiteiten waarmee iedereen meer TIJD krijgt om tot
zichzelf te komen.
Voor de invulling van de stressloze dagen slaat MoMeNT
de handen in elkaar met Feel Good, een affectief
netwerk voor mensen uit regio Zuid-Limburg die in
hoofd- of bijberoep of vrijwillig initiatieven organiseren
die in de brede zin van het woord te maken hebben met
welzijn, persoonlijke ontwikkeling en bewustwording.

Frank Van Laeken (°1959) studeerde sociale
communicatie aan het RITS in Brussel. Was eerst
sportredactie van de VRT later hoofdredacteur.
Nadien leidde hij de regionale tv-omroep TV Oost.
Bij Houtekiet publiceerde hij onlangs voor de vijftigste
verjaardag van Mei ’68, het gelijknamige boek in
samenwerking met Geert De Vriese. In 2017 focuste
hij samen met Geert De Vriese op een andere
gebeurtenis van 50 jaar geleden ‘Inferno, de brand in
de Innovation’.
Vandaag is hij zelfstandig journalist, schrijver en werkt
hij als redacteur in de coulissen bij Van Gils & gasten.
In Tongeren is het Van Laeken & Van Wanten. Want
zijn genodigden zijn ervaren deadline deskundigen.
Op zijn fiches staan nu reeds als definitieve gasten
genoteerd: Jeroen Olyslaegers, Katleen Van Bauwel,
Yves Petry, Eddy Eerdekens, Ivo Vandekerckhove,
Marina Riemslagh, Yasmine Naciri, Rik Palmers,
Michiel Vandeweert, Daniel Demoustioer, Jan Swerts,
Zohra Ait-Fath, Guy Cassiers, Francesca Van Thielen,
Robert Cailliau, Herman Clerinx, Rombout Nijssen,
Johan Braeckman, Samira Atillah, Patrick Dewael,…

10 t.e.m. 19 augustus | diverse locaties in de stad | €5,00

TIJDreizen
MoMeNT
makers
De TIJDreis is een essentieel onderdeel van de
hele MoMeNTfestival. MoMeNT nodigde toekomstige, net-afgestuurde of nog debuterende kunstenaars uit om na te denken over
het thema TIJD. Meer dan 62 kunstenaars
reageerden op de Open Call. MoMeNT selecteerde hieruit veertien talenten. Tegen 10 augustus moet hun werk, (tentoonstelling, muziekoptreden, theatervoorstelling, architectuurwerk,
theaterkostuum, fotoreeks, dichtbundel, novelle,
…) af zijn om deze te delen met het publiek. Samen
vormen ze de materie voor 12 TIJDreizen doorheen
de stad.

Vijf professionele bieden ondersteuning; Gregory
Frateur (muziek en geluid), Dimitri Duquennoy
(tekst, theater en performance), Nina Caspari (film
en fotografie), Joris Van de Moortel (installatie) en
Herman Maes (beeldhouwkunst en schilderkunst).
In willekeurige volgorde worden volgende talenten
vernoemd. Van de meesten heeft u tot nu toe
weinig gehoord maar na MoMeNT’18 verandert dit.
Wannes & Torri, twee naar
Antwerpen uitgeweken
Limburgers, zoeken de
confrontatie op tussen
de ambachtstijd van
een kunstenaar uit de
Gallo-Romeinse periode
en met een hedendaagse
kunstenaar.
De jonge, Tongerse architect
Mathias Van de Winkel
creëert een architecturale
TIJDruimte, een publieke
centrale ontmoetingsruimte
waarbij mensen in een unieke
setting met elkaar in contact
of dialoog kunnen komen.

Twee jaar geleden stierf
de vader van Tom Peeters
maar het afscheid dateert
voor Tom al veel vroeger. De
fotograaf inspireert zich op
vaders strijd van vijftien jaar
levensmoeheid.
Fotograaf Bert Daenen,
Tongenaar in hart en nieren,
is hij gefascineerd door de
mogelijkheid om de essentie
van een moment vast te
leggen, waardoor dat
moment juist uniek wordt. De
banaliteit staat centraal.
Drie Oostendenaars, Sam
David, Daan Borloo, Sam
Ecker, verzameld onder
de naam Club Jaecques,
ontwerpen een hoornspel
over het overbekende
liefdesverhaal van de Titanic,
dit keer niet op een schip
maar per vliegtuig naar
New York. Hun project wordt
gesteund door Theater Aan
Zee.

De Brusselse toneelmaakster
Amber Janssens wapent
zich met een eierwekker
en kapt de TIJD in stukken.
Wisselende scènebeelden en
afgebroken muziekstukken
worden gemonopoliseerd
door TIJD.
Bram Lattré, Thomas
Goddyn, Dieter De Planter,
vormen als trio tBEDRIJF en
brengen op een publieke
plaats in de stad een
TIJDelijke lichtgevende
poëtische zin aan die handelt
over het thema TIJDelijkheid.

Sabine Oosterlynck uit Gent
focust zich op het element
TIJD dat de hedendaagse
consumptiemaatschappij
beheert. Alles moet snel
geproduceerd en geleverd
worden en vaak voorzien van
een vervaldatum.
De Oost-Vlaamse
regisseuse Rani Decock,
net afgestudeerd aan
de Toneelacademie van
Maastricht creëert samen
met Boris Kip een videoinstallatie-voorstelling
waarbij de toeschouwer
kennismaakt met gewoontes
van vier personages.
Emmy Wils uit Tongeren
wil samen met zes
medemuzikanten het Vortex
Temporum van Gérard Grisey
in een horizontale versie
brengen. Geen staand, geen
zittend maar voor een liggend
publiek.

11, 12 aug I Huis van De Advocaat, Repenstraat 12 |
€5,00 | Muziek / klassiek

3 MOMENTEN
van een huwelijk
Pimpinone
Mini-opera ‘Pimpinone’ ofwel ‘het ongelijke huwelijk’ is
het verhaal van de slimme huishoudster die haar rijke,
maar niet zo slimme broodheer zover weet te krijgen
dat hij met haar trouwt. Eenmaal het huwelijkscontract
ondertekend, verdwijnt haar onderdanigheid als
sneeuw voor de zon! Pittige muziek, snedige dialogen,
gevatte replieken en misschien wel de allereerste
echtelijke ruzie op muziek gezet!
10,11,12 aug | de VELINX | €5,00 | Theater/jongeren

De composities vloeiden uit de ganzenveer van Georg
Philipp Telemann.

Pleidooi
voor TIJD
Els Roobroeck

(vanaf 14 jaar)

Vijf jongeren, twee uit Tongeren en drie uit Maastricht,
gaan aan de slag met theatermaakster Els Roobroeck.
Voor deze MoMeNTcreatie onderzoeken de tieners
hun ervaring met TIJD. Een wereld waar je kan en mag
vertoeven als alles om je heen voortraast en waar je nog
even verfrommeld mag blijven liggen in de opgewarmde
ochtendlakens. Gewoon omdat het kan. Wat als je even
geen zin hebt om mee te razen?
Spelers: Loena Nelissen, Vincent Thijs, Stephanie Turelinkx,
Lissy Smeets, Jonathan Veenhuysen, Meike Brouwers
Productie: MoMeNT | Coproductie: cc de VELINX en
Stichting COVAR

10 aug t.e.m. 19 aug | start pop-up bar AppeTIJD |
€5,00 | 11u00 - 12u00

GidsUUR
door Tongeren
Ontdek de hoogtepunten en toeristische toppers van
Tongeren in het gezelschap van een niet zo alledaagse
gids. Een Antwerpenaar Geert Hautekiet (18, 19 aug),
Gentenaar Tom Claeys (11, 12 aug), een kind of een
ervaren gids geven je een rondleiding in de eerste stad
van ons land.

11, 12, 15, 18, 19 aug | Gerechtsgebouw | €5,00 | Audiotour

de TIJDrover –
Stichting Laudio
Het gerechtsgebouw zet in augustus 2018 genereus
haar deuren open voor het groot publiek. De TIJDrover
is een theatrale audiotour langs persoonlijke interviews
en verhalen. Deze verrassende voorstelling biedt je nu
de kans om, zonder consequenties, te ervaren hoe het
zou zijn om wel op een stoel in een assisenzaal plaats te
nemen.
Zoals de wijzers van de klok via een vast patroon
voortgaan, gestuwd door de raderen die onherroepelijk
in elkaar grijpen, zo wordt ook het assisenproces
vormgegeven volgens een vast verloop. Ieder zijn plek,
ieder zijn taak. Het proces om te bepalen of iemand
schuldig is, dat kost ook weer TIJD. De meesten van ons
hebben daar gelukkig nooit mee van doen. Je zou jezelf
niet op de stoel van de verdachte wensen, of die van de
rechter, of jurylid. Of toch? De rituele dans heeft alTIJD
een slotakkoord: een uitspraak van het hof.
Jij hoort er niet te zijn, je hebt niets misdaan, geen
rechtenstudie gevolgd, je bent geen griffier en toch mag
je er even gaan zitten. Het kost je alleen wat TIJD.

13, 14, 15, 16 aug I Kerkhoven Tongeren | €5,00 | Theater

In Memoriam –
Hanneke Paauwe
Vader, moeder en kind vertellen hoe ze het verlies
van hun zoon en tweelingbroertje proberen te
verwerken. Dat doen ze in een monoloog, elk bij een
ander ‘engelengraf’ op het kerkhof. Hoe verschillend
hun verhalen ook zijn, toch zijn ze op een intense en
gevoelige manier met elkaar verbonden.
In deze voorstelling heeft Hanneke Paauwe niet alleen
oog voor de donkere en zwarte kant van verlies, maar
ook voor troost.

14, 15 aug I de VELINX | €5,00 | Theater

Wat (niet) weg is –
Fien Leysen
Wat (niet) weg Is, is een persoonlijke zoektocht
naar troost en antwoorden, langs wetenschap
en persoonlijke anekdotes, in de vorm van een
multimediale voorstelling. Elke toeschouwer krijgt de
kans om het verhaal alleen te beleven, aan de hand
van desktopbeelden, interviews, en een persoonlijke
vertelling.
Wat (niet) weg is: het afstudeerproject van Fien Leysen, in
het kader van haar masteropleiding drama/woordkunst
aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen, verovert
op kousenvoeten de harten van de alle toeschouwers.
De voorstelling duurt een 50-tal minuten, per voorstelling
kunnen zeven personen genieten van deze unieke
belevenis.

15, 16, 17 aug I diverse locaties Tongeren | €5,00 |
Familie/Humor

Heen en terug –
Tim Oelbrandt
Laat je meevoeren in een absurde wereld van magie
en het onderbewustzijn en de psychologie achter de
goochelkunst. Is het echt of zijn het truken van de foor
dat mag je zelf uitmaken. Eén ding staat vast: het wordt
een waanzinnige avond, vol met humor en geniale
hersenspinsels.
Tim staat al jaren op de planken in binnen- en
buitenland en heeft zich de laatste jaren vooral verdiept
in de psychologie achter de goochelkunsten. Hypnose
is maar een tipje van de magische ijsberg die hij
bewandelt.
Ook naast de planken is Tim druk bezig, onder andere
met het bedenken en uitwerken van goocheltechnieken
voor het TV-programma Nicholas, en met vele
theaterproducties tot ver buiten onze grenzen.

17, 18, 19 aug | Pliniuspark | €10 | theater/ muziek / familie

Figaro –
Compagnie
Marius
Twee brutale, verwarrende, melancholische, muzikale
komedies, waarin onbenullige liedjes worden gezongen
over belangrijke zaken en grote bombarie wordt
gemaakt over kleinigheden. Compagnie Marius maakte
een gloednieuwe vertaling en eigenzinnige bewerking
van de twee melancholische komedies De barbier
van Sevilla (1775) en De bruiloft van Figaro (1784) van
de Franse schrijver Beaumarchais. Compagnie Marius
gaat terug naar de originele komedie, die actueler
en levendiger blijkt dan ooit tevoren. Figaro is een
totaalspektakel waarbij alle zintuigen getrakteerd
worden op veel spelplezier, een ijzersterke tekst, een
lekkere Spaanse maalTIJD en een muzikaal intermezzo.
Spelers: Evelien Bosmans, Stefaan Degand, Frank
Dierens, Waas Gramser, Kris Van Trier, Daphne Wellens
Deze voorstelling duurt 4 uur en een kwartier
(pauze met maalTIJD inbegrepen).

Sint-Ursulakapel | 6 sept t.e.m. 30 sept | gratis
| Expo/fotografie

A Moment – Bert Daenen

18, 19, 20 aug I diverse locaties Tongeren | €5,00 | Theater

Dwarreloogst – Rebecca Huys
Dwarreloogst is het verhaal van een vrouw die na een
lange periode van ziekte de kracht en de wil niet meer
vindt om terug in haar oude leven te stappen. Ze raakt
meer en meer verwijderd van de buitenwereld en dreigt
zichzelf op te sluiten in haar binnenwereld.
Dwarreloogst is geschreven vanuit het gevoel niet aan
die verwachting te kunnen voldoen.
De tekst werd geschreven en wordt gebracht door
actrice Rebecca Huys, die met dit persoonlijk verhaal
uiteindelijk het verhaal van velen heeft beschreven.
19 aug | Basiliek | Boekvoorstelling

Boekvoorstelling ‘Zonde van de
TIJD’ – Oscar van den Bogaard

Bert Daenen roept collega-fotografen op om een
moment te analyseren en twee à drie beelden te vast
te leggen binnen enkele seconden. Op die manier
ontstaan er mini-verhalen, getuigenissen van anders
onopgemerkte situaties van een tiental gebeurtenissen.
Hebben reeds toegezegd: Lieve Blancquaert, Michiel
Hendrickx, … met andere BF’s (=beroemde fotografen)
wordt nog onderhandeld.
15 & 16 sept | €5,00 | Theater

This is my letter to the world –
Lola Bogaert & Anouk van
Kolfschoten
Tijdens MoMeNT’17 schreven Anouk van Kolfschoten en
Lola Bogaert naar Tongenaren en andere onbekende
geadresseerden. Voor MoMeNT’18 experimenten ze verder
en wachten ze op een reactie. Deze brieven vormen het
materiaal voor de TIJDvolle theatervoorstelling.
30 sept I €5,00 | Muziek / familie

Het TIJDelijk koor – Hans &
Hannelore Primusz

Auteur Oscar van den Bogaard heeft met veel
enthousiasme gereageerd op een uitnodiging om voor
MoMeNT’18 een literair werk te schrijven. Hij laat zich
inspireren door de zeven hoofdzonden en hoe deze
allen gekoppeld worden aan TIJD. De teksten van zijn
boek vormen de literaire invulling voor het project van
MoMeNTmaker Jolien Fagard.
21 aug I de VELINX | €5,00 | Theater

Op de Rand – Collectief Verlof
Op de Rand gaat over afscheid nemen. Of geen
afscheid hebben kunnen nemen. Over vechten voor
iets wat op voorhand al verloren is. En daar opnieuw
voor kiezen als dat moest. Over anders willen zijn. Over
anders kunnen zijn.
Over zoeken naar geluk. Over vriendschap. Over loslaten.
Over loslaten als basis voor vriendschap. Over troost.
Bart Van Der Heijden en Heleen Desmet, twee
MoMeNTmakers van ’17, staan opnieuw op de planken.
24, 25 aug I de VELINX | €5,00 | Theater / muziek

Puzzel mij – Collectief Ablatief
Met Puzzel Mij maakt Collectief Ablatief in samenwerking
met MoMeNT een voorstelling die de TIJD recht in de
ogen kijkt. Die de confrontatie met de verpletterende
oneindigheid en de traagheid van evolutie niet schuwt.
Maar vooral: een voorstelling die op zoek gaat naar
manieren om, ondanks die confrontatie, het leven te
eren. Sebastiaan Simoens componeert, Ine Verhaert
schrijft en Peter de Graef, coacht; het wordt drummen
op de wereldpremière in Tongeren.

Het TIJDelijk koor van MoMeNT bestaat uit een vijftigtal
enthousiaste bejaarden en sympathisanten met een
voor hen herkenbaar hedendaags repertoire. Voor
dit zangkoor werkt MoMeNT samen met vijf Tongerse
woonzorgcentra (De Motten, De Piepel, Sint-Franciscus,
Seniorenhof en de Kleine Kasteeltjes). Het hele repertoire
is samengesteld uit de suggesties van de betrokkenen,
uit hun jeugdjaren en verstoten voorgoed het huisje
Op de Purperen Hei. Al reeds vanaf februari zijn de
bewoners van de wzc’s intensief wekelijks aan het
repeteren. Onder leiding van dirigent Hans Primusz
en zijn zus Hannelore Primusz zullen deze mensen van
de derde leefTIJD het beste van zichzelf geven op het
podium, live begeleid door drie muzikanten.

25 okt | de VELINX | Filosofie

TIJDcongres De komende TIJD
Een avond vol met interventies die de kern zijn rondom
de maakbaarheid van TIJD. Op donderdag 25 oktober
om 20u30, vindt het tweede TIJDcongres plaats en dit in
de eerste stad van België, Tongeren, de enige stad die
TIJD als vanzelfsprekend DNA in zich draagt.

Kalender
JUNI
Zaterdag 23 juni
TIJD installaties, PXL Music,
Munthuis, 13u00 tot 18u30, gratis
Orgel 4U - “Die Gold’ne Sonne Midzomernacht!”, Katrien Mannaert,
Jade Derudder & Samuel Baidoo,
vzw Vrienden van Le Picard-orgel,
Basiliek Tongeren, 16u00, gratis
Zondag 24 juni
TIJD installaties, PXL Music,
Munthuis, 13u00 tot 18u30, gratis
Maandag 25 juni
Expo – Het MoMeNT van De
Wondere Pluim, t.e.m. vrijdag 31
augustus, Praetorium, gratis
Woensdag 27 juni
Boekvoorstelling ‘Nu is later
vroeger’, Joke van Leeuwen,
Standaard Boekhandel Tongeren,
15u00, gratis
Vrijdag 29 juni
Expo – Wanatoe, Het Belang van
Limburg, Centrum Tongeren, gratis
Zaterdag 30 juni
Orgel 4U - “Bachconcert V”, Luc
Ponet, vzw Vrienden van Le Picardorgel, Basiliek Tongeren, 16u00,
gratis
Expo – Wanatoe, Het Belang van
Limburg, Centrum Tongeren, gratis
Pop-up bar AppeTIJD, t.e.m.
zondag 16 september, Veemarkt 1,
Tongeren, alle dagen open, behalve
op maandag (m.u.v. maandag 13
augustus), gratis

JULI
Zondag 1 juli
Stadsmuzikantenfestival, Begijnhof
Tongeren, 14u30 t.e.m. 18u00, gratis
Expo – Wanatoe, Het Belang van
Limburg, Centrum Tongeren, gratis
Donderdag 5 juli
TESEUM TIJDSESSIE #1: Lezing ‘Stil
de TIJD’, Joke Hermsen, Teseum,
20u00, gratis
Zaterdag 7 juli
Dagen zonder stress, Feel Good
Initiatives, Centrum Tongeren, 10u00
t.e.m. 20u00, gratis
Orgel 4U - “My time in Gods’s
hands”, Br. Andreas Warler, vzw
Vrienden van Le Picard-orgel,
Basiliek Tongeren, 16u00, gratis
Dinsdag 10 juli
OPENLUCHTCINEMA #1: THE SHAPE
OF WATER, Mooov, Julianusplein,
21u30, gratis
Zaterdag 14 juli
Orgel 4U, Filip Blokken, vzw Vrienden
van Le Picard-orgel, Basiliek
Tongeren, 16u00, gratis
Donderdag 19 juli
TESEUM TIJDSESSIE #2: Lezing ‘De
macht van de gewoonte’, Ignace
Glorieux, Teseum, 20u00, gratis
Zaterdag 21 juli
Orgel 4U - “Een reis doorheen de
TIJD”, Malte Blass, vzw Vrienden van
Le Picard-orgel, Basiliek Tongeren,
16u00, gratis
Dinsdag 24 juli
OPENLUCHTCINEMA #2: VISAGES
VILLAGES, Mooov, Julianusplein,
21u30, gratis
Zaterdag 28 juli
Orgel 4U - “TIJD voor hedendaagse
orgelmuziek”, Dana Hemelaer,
vzw Vrienden van Le Picard-orgel,
Basiliek Tongeren, 16u00, gratis

AUGUSTUS
Donderdag 2 augustus
TESEUM TIJDSESSIE #3: Lezing
‘slaapTIJD’, Inge Declerq, Teseum,
20u00, gratis
Zaterdag 4 augustus
Orgel 4U - “Frankrijk versus
Duitsland in de 18de eeuw”,
Armando Salarza, vzw Vrienden van
Le Picard-orgel, Basiliek Tongeren,
16u00, gratis
Dinsdag 7 augustus
OPENLUCHTCINEMA #3:
WONDERSTRUCK, Mooov,
Julianusplein, 21u30, gratis
Woensdag 8 augustus
Dagen zonder stress, Feel Good
Initiatives, Centrum Tongeren, 10u00
t.e.m. 20u30, gratis
Donderdag 9 augustus
TESEUM TIJDSESSIE #4: Concert
‘Liever uit balans’, Jonas Winterland,
Teseum, 20u00, gratis
Vrijdag 10 augustus
Expo – FaceTime, Luc Daelemans,
t.e.m. woensdag 31 oktober, diverse
locaties Tongeren, gratis
PXL heeft het vlaggen , t.e.m.
zaterdag 27 oktober, Hogeschool
PXL, Pliniuspark, gratis
GidsUUR, o.l.v. Tongerse stadsgids,
startlocatie pop-up bar AppeTIJD,
Veemarkt 1, 11u00 tot 12u00, gratis
TIJDgeest – thema literatuur, Frank
Van Laeken, Maastrichterstraat 11,
Tongeren, 12u00 tot 14u00, gratis
TIJDreizen #1 parcours A & B,
MoMeNTmakers, startlocatie
pop-up bar AppeTIJD, Veemarkt 1,
Tongeren, 19u00, €5,00
Pleidooi voor TIJD, Els Roobroeck,
de VELINX, Dijk 111, Tongeren, 20u00,
€5,00
Zaterdag 11 augustus
GidsUUR, o.l.v. Gentenaar Tom
Claeys, startlocatie pop-up bar
AppeTIJD, Veemarkt 1, Tongeren,
11u00 tot 12u00, gratis
TIJDgeest – thema media, Frank
Van Laeken, Maastrichterstraat 11,
Tongeren, 12u00 tot 14u00, gratis
de TIJDrover, Stichting Laudio,
Rechtbank van eerste aanleg,
Vrijthof 2, Tongeren, 13u00 tot 15u00
(om 15min. nieuwe voorstelling),
€5,00
TIJDreizen #2 parcours A & B,
MoMeNTmakers, startlocatie
pop-up bar AppeTIJD, Veemarkt 1,
Tongeren, 15u00, €5,00
Orgel 4U - “Pietro Cornet – in
tempore non suspecto!”, Arnaud
van de Cauter, vzw Vrienden van
Le Picard-orgel, Basiliek Tongeren,
16u00, gratis
3 MOMENTEN van een huwelijk
Pimpinone, Sonja Feenstra, Huis
van de Advocaat, repenstraat 12,
Tongeren, 20u00, €5,00
Pleidooi voor TIJD, Els Roobroeck,
de VELINX, Dijk 111, Tongeren, 20u00,
€5,00
Zondag 12 augustus
GidsUUR, o.l.v. Gentenaar Tom
Claeys, startlocatie pop-up bar
AppeTIJD, Veemarkt 1, Tongeren,
11u00 tot 12u00, gratis
3 MOMENTEN van een huwelijk
Pimpinone, Sonja Feenstra, Huis
van de Advocaat, repenstraat 12,
Tongeren, 11u00, €5,00
TIJDgeest – thema: geestelijk
leven, Frank Van Laeken,
Maastrichterstraat 11, Tongeren,

12u00 tot 14u00, gratis
de TIJDrover, Stichting Laudio,
Rechtbank van eerste aanleg,
Vrijthof 2, Tongeren, 13u00 tot 15u00
(om 15min. nieuwe voorstelling),
€5,00
TIJDreizen #3 parcours A & B,
MoMeNTmakers, startlocatie
pop-up bar AppeTIJD, Veemarkt 1,
Tongeren, 15u00, €5,00
Pleidooi voor TIJD, Els Roobroeck,
de VELINX, Dijk 111, Tongeren, 20u00,
€5,00
Maandag 13 augustus
GidsUUR, o.l.v. Tongerse stadsgids,
startlocatie pop-up bar AppeTIJD,
Veemarkt 1, Tongeren, 11u00 tot
12u00, gratis
TIJDgeest – thema:
gezondheid, Frank Van Laeken,
Maastrichterstraat 11, Tongeren,
12u00 tot 14u00, gratis
In Memoriam, Hanneke Paauwe,
Kerkhof Tongeren centrum,
Bilzersteenweg, Tongeren, 22u00,
€5,00
Dinsdag 14 augustus
GidsUUR, o.l.v. Tongerse stadsgids,
startlocatie pop-up bar AppeTIJD,
Veemarkt 1, Tongeren, 11u00 tot
12u00, gratis
TIJDgeest – thema: kunst, Frank
Van Laeken, Maastrichterstraat 11,
Tongeren, 12u00 tot 14u00, gratis
Wat (niet) weg is, Fien Leysen,
de VELINX, Dijk 111, Tongeren, 13u00,
14u30, 16u00, 17u30, 19u30, 21u00,
€5,00
OPENLUCHTCINEMA #4: DEMAIN,
Mooov, Julianusplein, Tongeren,
21u30, gratis
In Memoriam, Hanneke Paauwe,
Kerkhof Berg, Kerkhoflaan,
Tongeren, 22u00, €5,00
Woensdag 15 augustus
GidsUUR, o.l.v. kindergids,
startlocatie pop-up bar AppeTIJD,
Veemarkt 1, Tongeren, 11u00 tot
12u00
TIJDgeest – thema:
wetenschap, Frank Van Laeken,
Maastrichterstraat 11, Tongeren,
12u00 tot 14u00, gratis
Lyrical minutes in the city, Ensemble
Leporello, geheim, geheim, gratis
Wat (niet) weg is, Fien Leysen,
de VELINX, Dijk 111, Tongeren, 13u00,
14u30, 16u00, 17u30, 19u30, 21u00,
€5,00
de TIJDrover, Stichting Laudio,
Rechtbank van eerste aanleg,
Vrijthof 2, Tongeren, 13u00 tot 15u00
(om 15min. nieuwe voorstelling),
€5,00
Heen en terug, Tim Oelbrandt,
Kasteel van Widooie, Kasteelweg
30, Tongeren, 20u00, €5,00
In Memoriam, Hanneke Paauwe,
Kerkhof Vreren, Dessersstraat,
Tongeren, 22u00, €5,00
Donderdag 16 augustus
GidsUUR, o.l.v. Tongerse stadsgids
startlocatie pop-up bar AppeTIJD,
Veemarkt 1, Tongeren, 11u00 – 12u00,
gratis
TIJDgeest – thema: milieu, Frank
Van Laeken, Maastrichterstraat 11,
Tongeren, 12u00 tot 14u00, gratis
Heen en terug, Tim Oelbrandt,
Casino, Sint-Truidersteenweg 3,
Tongeren, 20u00, €5,00
In Memoriam, Hanneke Paauwe,
Kerkhof Rutten, Meerweg, Tongeren,
22u00, €5,00
Vrijdag 17 augustus
GidsUUR, o.l.v. Tongerse stadsgids,
startlocatie pop-up bar AppeTIJD,
Veemarkt 1, Tongeren, 11u00 – 12u00,
gratis

TIJDgeest – thema: sport, Frank
Van Laeken, Maastrichterstraat 11,
Tongeren, 12u00 tot 14u00, gratis
TIJDreizen #4 parcours A & B,
MoMeNTmakers, startlocatie
pop-up bar AppeTIJD, Veemarkt 1,
Tongeren, 19u00, €5,00
Figaro, Compagnie Marius,
Pliniuspark, Fonteindreef 8,
Tongeren, 19u00, €10,00 (incl. paella)
Heen en terug, Tim Oelbrandt,
Hoeve de Sterappel, Tomstraat 2,
Tongeren, 20u00, €5,00
Zaterdag 18 augustus
GidsUUR, o.l.v. Antwerpenaar Geert
Hautekiet, startlocatie pop-up bar
AppeTIJD, Veemarkt 1, Tongeren,
11u00 tot 12u00, gratis
TIJDgeest – thema: zoekende
mens, Frank Van Laeken,
Maastrichterstraat 11, Tongeren,
12u00 tot 14u00, gratis
de TIJDrover, Stichting Laudio,
Rechtbank van eerste aanleg,
Vrijthof 2, Tongeren, 13u00 tot 15u00
(om 15min. nieuwe voorstelling),
€5,00
Orgel 4U - “Bachconcert VI”, Luc
Ponet, vzw Vrienden van Le Picardorgel, Basiliek Tongeren, 16u00,
gratis
Figaro, Compagnie Marius,
Pliniuspark, Fonteindreef 8,
Tongeren, 17u00, €10,00 (incl. paella)
Dwarreloogst, Rebecca Huys ,
locatie via moment.tongeren.be,
20u00, €5,00
TIJDreizen #5 parcours A & B,
MoMeNTmakers, startlocatie
pop-up bar AppeTIJD, Veemarkt 1,
Tongeren, 21u00, €5,00
TIJD voor Feest, AppeTIJD,
Veemarkt 1, Tongeren, 22u00, gratis
Zondag 19 augustus
GidsUUR, o.l.v. Antwerpenaar Geert
Hautekiet, startlocatie pop-up bar
AppeTIJD, Veemarkt 1, Tongeren,
11u00 – 12u00, gratis
Boekvoorstelling ‘Zonde van de
TIJD’, Oscar van den Bogaard,
Basiliek, Tongeren, 13u00, gratis
TIJDgeest – thema: politiek, Frank
Van Laeken, Maastrichterstraat 11,
Tongeren, 12u00 tot 14u00, gratis
de TIJDrover, Stichting Laudio,
Rechtbank van eerste aanleg,
Vrijthof 2, Tongeren, 13u00 tot 15u00
(om 15min. nieuwe voorstelling),
€5,00
Figaro, Compagnie Marius,
Pliniuspark, Fonteindreef 8,
Tongeren, 17u00, €10,00 (incl. paella)
TIJDreizen #6 parcours A & B,
MoMeNTmakers, startlocatie
pop-up bar AppeTIJD, Veemarkt 1,
Tongeren, 15u00, €5,00
Dwarreloogst, Rebecca Huys ,
Agnetenklooster, Repenstraat 21,
Tongeren, 20u00, €5,00
Maandag 20 augustus
Dwarreloogst, Rebecca Huys ,
De Heurwinning, Heurstraat 47,
Tongeren, 20u00, €5,00
Dinsdag 21 augustus
Op de Rand, Collectief Verlof, de
VELINX, Dijk 111, Tongeren, 20u00,
€5,00
Vrijdag 24 augustus
Puzzel mij, Collectief Ablatief, de
VELINX, Dijk 111, Tongeren, 20u00,
€5,00
Zaterdag 25 augustus
Orgel 4U - “TIJDloos”, Ivo Smets,
vzw Vrienden van Le Picard-orgel,
Basiliek Tongeren, 16u00, gratis
Puzzel mij, Collectief Ablatief, de
VELINX, Dijk 111, Tongeren, 20u00,
€5,00

>>>

>>>

111, Tongeren, 15u00, €5,00

SEPTEMBER

OKTOBER

Zaterdag 1 september
Orgel 4U - “Corelli, een TIJDloze
symbiose tussen orgel & viool”,
Dana Hemelaer & Valery Leen,
vzw Vrienden van Le Picard-orgel,
Basiliek Tongeren, 16u00, gratis
Donderdag 6 september
Expo - A moment, t.e.m. zondag 30
september, onder curatorschap
van Bert Daenen, Sint-Ursulakapel,
Sint-Ursulastraat 11, Tongeren,
open op donderdag, vrijdag van
14u00 t.e.m. 18u00 & zaterdag,
zondag van 10u00 t.e.m. 18u00,
gratis
Zaterdag 8 september
Orgel 4U - “From time to time…”,
Luc Ponet , vzw Vrienden van Le
Picard-orgel, Basiliek Tongeren,
16u00, gratis
Zaterdag 15 september
Brievenproject, Lola Bogaert &
Anouk van Kolfschoten, locatie via
moment.tongeren.be, €5,00
Zondag 16 september
Brievenproject, Lola Bogaert &
Anouk van Kolfschoten, locatie via
moment.tongeren.be , €5,00
Zondag 30 september
Het TIJDelijk koor, Hans &
Hannelore Primusz, de VELINX, Dijk

Zaterdag 6 oktober
Expo ‘Art Move’, t.e.m. 23 oktober,
Pentagoon Academies,
Praetorium, gratis
Donderdag 25 oktober
TIJDcongres ‘De komende TIJD’ ,
de Velinx, Dijk 111, Tongeren, 20u30,
€10,00
Zaterdag 27 oktober
CWXRM - Busreis en bezoek landart installatie, opstap de VELINX,
Dijk 111, Tongeren, 10u00, €5,00
Woensdag 31 oktober
Expo einde – FaceTime, Luc
Daelemans, diverse locaties
Tongeren, gratis

MoMeNT kan rekenen op financiële ondersteuning door de
Vlaamse Overheid en kwam tot stand in samenwerking
met de volgende partners:

