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Als oudste en dus eerste stad in België heeft Tongeren het grootste kapitaal aan TIJD
verzameld. Tongeren weet op veel diverse wijzen TIJD te benutten.
Je kan…

TIJD onderhandelen, ontdekken, controleren, begrenzen, managen, opeisen, krijgen,

doneren, oplopen, ophoesten, berekenen, verantwoorden, betwisten, meten, creëren,
relativeren, betalen, belonen, vergeten, hebben, verliezen, bevriezen, bepalen,
uitstellen,verminderen,plannen,stoppen,gebruiken,versnellen,vergelijken,verwensen,
bewaken, negeren, bejubelen, vertragen, vasthouden, tegenhouden, benutten, genieten,
inkorten, stelen, verlengen, contesteren, adoreren, plaatsen, bekampen, maken, rekken,
verspillen, doseren, geven, waarmaken, investeren, wensen, vereren, terugdraaien,
ontnemen, stimuleren, koesteren, vragen, verkrijgen, beheren, vermeerdweren,
hopen, ontkennen, gunnen, verspreiden, lezen, scheppen, limiteren, waarnemen,
verprutsen, claimen, vinden, belichten, bekronen, inbinden, verklaren, verschillen,
eisen, verdienen, delen, verspelen, helen, bespreken, ordenen, kopen, doden,
verwaarlozen, reizen, inachtnemen, verdelen, beleven, ervaren, verdoen, winnen,
besteden, verpesten, terugwinnen, verzwijgen...*
Maar onze favoriet is TIJD nemen.
Neem je TIJD voor een tijd-MoMeNT deze zomer.

Inhoud
Voorwoord + info
10 niet te missen MoMeNTen
Het Portret – Bert Daenen
Orgel 4U – Luc Ponet
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Openluchtcinema
Teseum TIJDsessies
Stijn in het Hoofd van Hawking
Dagen zonder stress
MoMeNTmakers
Misconnected – Kyoko Scholiers
Archeologie & poëzie
Old faces, new skin – Luc Daelemans
Een MoMeNT gepind – Mathias Van de Winkel
Ten huize Theelen – Hedwig Snoeckx
Interviews
Le Nozze – DESCHONECOMPAGNIE
GidsUUR
TIJDgeest – Frank Van Laeken
de TIJDrover – Stichting Laudio
Beleef Tongeren
Een Jihad van Liefde - Rataplan
Track Tracy – Daems Van Remoortere
Onwaarschijnlijk waargebeurd – Geert Hautekiet
Tussen hond en wolf – UNM & MoMeNT
Urban MoMeNT – Let’s go Urban
Les Enfants du Paradis – Compagnie Marius
Johnyboy – Elena Peeters
Laat me stilstaan – Els Roobroeck
Elena – Elena Peeters
Automata – Geert Hautekiet
MoMeNTfeest
Citaten op de winkelvitrines
TIJD in films – Arne Sierens
Expo TIJD – Maxim Renard
Schrijversresidentie Erik Vlaminck
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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
Productieverantwoordelijke MoMeNT
Lisa Deckers
Communicatie- en zakelijk verantwoordelijke MoMeNT
Dorien Bollaers
Redactie en grafische vormgeving
Mediahuis: Christof Rutten, Rudi Smeets, Ellen Jamar
Foto voorpagina
Luc Daelemans
Druk
Coldset Printing Partners
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Het MoMeNTteam wenst je alle TIJD
Dorien Bollaers,
Lisa Deckers,
Mona Vanschoenwinkel,
Barbara Wyckmans
*Wij zijn maar tot 100 TIJD-werkwoorden gekomen. In onze pop-up bar Tête-à-TIJD hopen we deze
TIJD-lijst aan te vullen dank zij jouw TIJDinvestering.

BELANGRIJK OM TE WETEN

Lees deze tips grondig door, zodat je optimaal kan
genieten van MoMeNT! Wie op TIJD op de hoogte wilt
blijven van al onze activiteiten kan zich via de website
inschrijven voor onze nieuwsbrief.
Over het programma:
•	Ticketvoorstellingen beginnen stipt en na aanvang wordt er
geen publiek meer toegelaten.
•	Het programma is onder voorbehoud. Programmawijzigingen
en – aanvullingen worden steeds tijdig kenbaar gemaakt op de
website van MoMeNT.
•	In geval van slecht weer zijn programmawijzigingen niet uitgesloten. Deze worden tijdig kenbaar gemaakt op de website
van MoMeNT.
•	Voor extra informatie over de voorstellingen, wijzigingen in
het programma kan je tijdens het festival terecht bij de
pop-upbar Tête-à-TIJD op het Vrijthof alsook op de website
moment.tongeren.be
Over het festival:
•	Sommige gratis voorstellingen vinden plaats op locaties met
beperkte publiekscapaciteit. De organisatie hanteert de regel
‘vol is vol’ om ieders veiligheid te garanderen, kom dus goed op
tijd.
Over de tickets:
•	Voor ticketvoorstellingen kan je best op voorhand reserveren.
Sommige voorstellingen hebben immers een beperkte capaciteit. Snel reserveren is dus de boodschap! Koop je tickets
online via de website moment.tongeren.be of aan de balie van
de VELINX tijdens de openingsuren.
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TICKETVERKOOP
Online:
Website MoMeNT:
moment.tongeren.be
de VELINX:
Dijk 111
BE-3700 Tongeren
+ 32 12 80 00 40
Openingsuren de VELINX
t.e.m. juli:
Maandag, dinsdag:
13u00 – 17u00
Woensdag, donderdag:
10u00 – 12u00
en van 13u00 – 17u00
Vrijdag: 10u00 – 12u00
Openingsuren de VELINX
juli + augustus:
Maandag – vrijdag:
9u00 – 12u00
Donderdag: 9u00 – 12u00 +
13u00 – 18u30

Van 8 t.e.m. 18 augustus worden de nog beschikbare
tickets vanaf een halfuur voor aanvang van de voorstelling verkocht op de locatie van desbetreffende
voorstelling.

PARKEREN
Wie met de auto komt, kan vooraf de vele parkeermogelijkheden in Tongeren bekijken op
https://www.toerismetongeren.be.

OPENBAAR VERVOER
Wie met het openbaar vervoer komt, kan voor meer
info terecht op www.delijn.be en www.nmbs.be (station
Tongeren ligt op +/- 1 km van de pop-upbar Tête-à-TIJD
waar je terecht kan voor alle info.
Wegens plaatsgebrek staan er weinig tot geen credits
bij de voorstellingen. De credits kan je online raadplegen.

niet
te
missen
MoMeNTen
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| FESTIVAL
Stadsmuzikantenfestival.

| THEATER
Jihad van liefde op de planken
– Rataplan
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Roadmovie met een tractor

In ‘Tussen hond en wolf’ neemt u plaats met 40
andere toeschouwers op een tribune die langzaam door een tractor wordt achteruit getrokken
door de eerste stad van het land. Via een hoofdtelefoon hoort u het verhaal van Julia en Robbert,
twee geliefden die elkaar na 9 jaar terugzien. Ze
fietsen het parcours met u mee tussen tal van
Tongenaren die als figuranten in deze roadmovie
een cameo krijgen.

| FILOSOFIE
Tijd voor een goeie babbel

Geselecteerd en geschreven door HBVL Cultureel redacteur Christof Rutten.

| THEATER

08

Mohamed El Bachiri verloor zijn vrouw bij de aanslagen van 22 maart 2016. In het boek ‘Een Jihad van
Liefde’ (opgetekend door David Van Reybrouck)
buigt hij zijn leed om in een boodschap van liefde, en dat raakte heel wat gevoelige snaren. Het
zal met de theaterversie met Rashif El Kaoui en
Amara Reta in regie van Hans Van Cauwenberghe
niet anders zijn.

Net als vorig jaar is journalist en schrijver Frank
Van Laeken de ‘TIJDgeest’ van MoMeNT. Hij debatteert en filosofeert over tijd met onder andere
Willy Claes, Wouter Torfs en Luc Van Gorp. Daarnaast zijn er ook de Teseum TIJDsessies met Douwe Draaisma (een psycholoog gespecialiseerd
in het geheugen), stress-expert Elke Geraerts
(foto) en muzikant Bart Comigo die inspiratie
vindt in de religies uit het Amazonegebied.
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Eigenlijk is het een fijne wandeling door het
Tongerse Begijnhof opgefleurd met goeie muziek. Live muziek that is, want elke artiest op het
Stadsmuzikantenfstival verwelkomt bezoekers
telkens met een akoestische set die niet langer
dan 20 minuten mag duren. Op de affiche onder
andere Martha Da’ro (foto), Reena Riot, Kramer,
Buurman en Roosbeef.
Op zondag 23 juni, 14u30 tot 18u00, Begijnhof Tongeren.
GRATIS

TIJDgeest met Frank Van Laeken en gasten van 10 t.e.m.
18 augustus, 12u00-14u00, Huis Theelen (naast Praetorium).
GRATIS
Teseum TIJDsessies op 25 juli, 1 en 14 augustus, 20u00, Teseum.
GRATIS
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| HOORSPEL
TIJDrover – Stichting Laudio

Op zondag 11 augustus, 20u00, de VELINX. € 10,-

| LEZING/MUZIEK/THEATER
Stijn in het hoofd van Hawking

Tussen hond en wolf, een productie van UNM & MoMeNT met
Julia Ghysels en Robbert Vervloet, van 12 tot en met 15 augustus, om 15u00 en 20u00, vertrek aan cc de VELINX. € 10,-

| /EXPO
EXPO
Tijdloze portretten in de Basiliek
Tijdloze
portretten in de Basiliek
– Bert
Vorig
jaarDaenen
toonde de Tongerse fotograaf werk in
de
Sint-Ursula
kapel.de
DitTongerse
jaar mag hij
de Basiliek
Vorig
jaar toonde
fotograaf
Bert
inpalmen
met doeken
van 3 op 2 meter.
Prachtige
Daenen werk
in de Sint-Ursula
kapel.
Dit jaar
portretten
de tand
des tijdsmet
moeten
doorstaan.
mag hij dedie
Basiliek
inpalmen
grote
doeken.
(cru)
Prachtige portretten die de tand des tijds doorstaan.
Nog tot Tongeren Kermis, OLV Basiliek.
Gratis.
Nog tot 8/09 (Tongeren Kermis), OLV Basiliek.
GRATIS
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Foto Bert Daenen
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| DOE MEE

Kalmpjes aan, en de gsm uit

Aldus ons het meest nobele initiatief van MoMeNT:
stress naar de vaantjes helpen. Vanaf dit jaar
zelfs tot oktober, nog op 7/7, 8/8, 9/9 en 10/10.
24 uur lang niks dat moet en de gsm even lang de
prullenbak in. Daarnaast staan ook wandelingen
in het groen langs de Jeker op het menu.
Componist Piet Swerts wandelt mee en puurt
daar in 2020 een ‘Jekersymfonie’ uit.
Smetana: ophoepelen.
Wandelingen op 7 juli en 19 oktober. €5,Stressloze dag op 8 augustus, diverse locaties. €5,-
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Is het muziek? Is het theater? Is het een wetenschappelijke lezing? MoMeNT tovert het allemaal
in één zwik op uw bord met ‘Stijn in het hoofd van
Hawking’. Muziek is er van Room 13 Orchestra.
Beelden komen van NASA en animatie van Lise
Van Lerberghe. Tekst en uitleg over zwarte gaten,
singulariteiten en het feit dat er eigenlijk geen
verschil is tussen tijd en ruimte, jawel, van Stijn
Meuris.

Back on popular demand: de TIJDrover. U wandelt
de Rechtbank van Eerste Aanleg binnen en nestelt
zich, of in de rechterstoel, of in de getuigenbank of
in die van de beklaagden. Op de hoofdtelefoon volgt
u vervolgens het proces. Bepaalt u wie tijd moet
inleveren door in de gevangenis te gaan zitten of
bent u degene die zijn tijd achter tralies zal moeten uitzitten? Een hoorspel i.s.m. Stichting Laudio
met de stemmen van onder anderen Matteo
Simoni en Sien Eggers.
Op 10 en 11 augustus, doorlopend voor groepjes
van drie van 11u00-21u00, Rechtbank Tongeren. € 5,-

Op 27 juli om 20u00, de VELINX. € 10,Daarna toerend door het land.

| THEATER
Les Enfants du Paradis
– Compagnie Marius
Compagnie Marius brengt ‘Les Enfants du
Paradis’, een voorstelling gebaseerd op het gelijknamige filmscenario van Jacques Prévert
uit 1943. Een cast vol bekende gezichten (Clara
Cleymans, Koen Van Impe, Bert Haelvoet...)
speelt de droeve geschiedenis die balanceert
tussen slapstick en tragiek. Maar ook present:
een bar met hardgekookte eieren, worst per
meter en drankjes allerhande. Prosit!

| FILM
Filmpje meepikken onder
de sterren
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Popcorn of een lekkere Bolognesechips: neem
het mee naar de openluchtfilms van MoMeNT.
Dit jaar viel de keuze op de klassieker ‘12 Angry
Men’ van Sidney Lumet (16 juli), het tijdrijzende ‘Terug naar Morgen’ met Matteo Simoni en
Koen De Graeve (30 juli) en romantisch drama
‘Before Sunrise’ met Ethan Hawke en Julie Delpy
(13 augustus, foto). Wie zei daar dat dinsdagen
saai waren?
Op dinsdag 16 en 30 juli om 21u30 en 13 augustus om 21u00,
Julianusplein. GRATIS

Op 16, 17 en 18 augustus, 19u00, Pliniuspark. € 10,-
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Pop-up bar Tête-à-TIJD

juli & augustus
open van woensdag t.e.m. zondag,
9 t.e.m. 18 augustus: alle dagen geopend
Vrijthof

Jekerwandelingen | WANDELING

Een leegstaand pand wordt ingericht als tijdelijk meeting-point
en een gezellige plek om de dorstigen te laven en de hongerigen
te spijzen. Open zowel voor artiesten als het grote publiek en bij
tijd en wijl ook om te feesten.

7 juli
10u00 vertrek parking Carrefour | € 5,00
19 oktober
12u30 vertrek Pliniuspark | € 5,00

De Jeker wordt weer opengelegd in Tongeren en de oude
waterloop krijgt de herwaardering die ze verdient. De
Tongerse componist Piet Swerts gaat het engagement
aan om in 2020 de Jekersymfonie Yakara te componeren, uitgevoerd door een groot symfonie-orkest. Riet van
Cleuvenbergen organiseert in het kader van dit toekomstig
project nog twee wandelingen langs de Jeker.

Orgel 4U | MUZIEK / KLASSIEK

– Vrienden van Le Picard-orgel o.l.v. Luc Ponet

Het Portret – Bert Daenen | EXPO

27 april – 7 september
16u00 OLV Basiliek | GRATIS

1 juni – 8 september
dagelijks toegankelijk van 9 tot 17 uur
OLV Basiliek | GRATIS

Openluchtcinema | FILM

16, 30 juli
21u30 Julianusplein | GRATIS
13 augustus
21u00 Julianusplein | GRATIS

Geniet telkens op zaterdag uitgebreid van de orgels in
de Tongerse Basiliek. De concertreeksen staan dit jaar
in het teken van het thema TIJD. Na de orgelconcerten
kunt u nakaarten met de muzikanten in Brasserie Bazilik.

Sereniteit, eenvoud en stilte. De Tongerse fotograaf Bert
Daenen heeft het talent om van elk portret een uniek kunstwerk te maken. Deze portretten zijn meer dan een momentopname, het is de weergave van een verhaal, het verhaal
van de geportretteerde.

29/06:
6/07:
13/07:
20/07:
27/07:
3/08:

De presentatie van de portretten in de Tongerse Basiliek,
waar al eeuwen lang het verhaal van de Tongenaar wordt
geschreven, vormt het perfecte kader. Met dank aan de
Kerkfabriek

Georg Koch
Joost Termont
Léon Berben
Luc Ponet
Pieter Diriksen
Frederik Kranemann

Een portie gratis openluchtcinema op groot scherm bij valavond.
MoMeNT maakt het u alvast
gezellig met stoelen, dekens en
kussens, zo lang de voorraad
strekt natuurlijk. Dus als je zelf
nog een strandstoel, zitzak of
knuffelbeer wil meebrengen, is
dat geen enkel probleem.

10/08: Hans Leenders
17/08: David Burn & Luc Ponet
24/08: Dana Hemelaer
31/08: Jean-Luc Perrot
7/09: Peter Merckx & Luc Ponet

Dinsdag 16 juli: 12 Angry Men –
(1957 regisseur: Sidney Lumet)
De jury moet beslissen of een
jongen schuldig is aan de moord
op zijn vader. Het lijkt allemaal
heel duidelijk te zijn dat hij het
heeft gedaan en alle juryleden
denken snel naar huis te kunnen.
Maar één jurylid is niet overtuigd van zijn schuld en als één
iemand tegen de veroordeling
is komt er geen veroordeling.
Ze zullen elkaar moeten zien te
overtuigen van hun mening.

Dinsdag 13 aug: Before Sunrise
(1995, regisseur: Richard
Linklater)
De Franse studente Celine en
de Amerikaanse toerist Jesse
ontmoeten elkaar in de trein van
Boedapest naar Wenen. De twee
voelen onmiddellijk een klik. Ze
besluiten samen de dag en nacht
in Wenen door te brengen voor
Jesse’s vliegtuig de volgende
morgen vertrekt. Al wandelend
Dinsdag 30 juli: Terug naar
door Wenen delen ze hun hoop,
morgen – (2015 regisseur: Lucas dromen, geschiedenis en zorgen
Bossuyt)
met elkaar. Celine en Jesse
Viktor is een jonge en briljante
worden verliefd, en halen alles
wetenschapper die al heel zijn
uit de tijd die hun rest tot Jesse
leven gelukkig is met Lena,
zijn vliegtuig moet halen.

Stadsmuzikantenfestival | MUZIEK
23 juni
14u30 – 18u00

ondanks een tragisch ongeval
tijdens hun jeugd. Op een dag
ontdekt Viktor een manier
om de tijd te manipuleren: hij
kan e-mails naar het verleden
sturen. Viktors’ drang om zijn en
Lena’s verleden te veranderen,
wordt te groot. Maar het verleden, hoe klein de ingreep ook,
verander je niet zonder risico’s...
Met Koen De Graeve en Matteo
Simoni.

Begijnhof Tongeren | GRATIS

8 bands en singer-songwriters spelen één dag als straatmuzikant maar dan zonder een hoed of pet om centjes in
te verzamelen. De concertlocaties liggen op wandelafstand
van elkaar. Een gelegenheid om beloftevolle muziek te
ontdekken in een bijzondere historische context.
Een boeiende affiche opgesteld door Danielle Gielen,
bundelt alleen maar talent: Reena Riot – The Calcios –
The Golden Glows – Kramer – Buurman – Roosbeef –
Martha Da’ro – Ian Clement
INTERVIEW MET THE GOLDEN GLOWS BLZ. 15
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TESEUM TIJDSESSIES
| LEZING/CONCERT

25 juli & 1, 14 augustus
20u00 Kloostertuin Teseum | GRATIS
Twee lezingen en één concert in het unieke kader van de
kloostertuin in het Teseum rond de Basiliek: de ideale plaats
voor een grote luisterbereidheid.

Stijn in het Hoofd van Hawking
– Stijn Meuris & Room 13 Orchestra

Donderdag 25 juli: Lezing ‘Waarom het leven sneller gaat als
je ouder wordt’ – Douwe Draaisma
Zijn onderzoek focust op het geheugen en herinneringen.
Waarom roepen geuren herinneringen op en is bewust vergeten zo moeilijk? Douwe Draaisma’s fascinatie voor tijd en
herinnering vormen de spil van deze inspirerende lezing over
kamers in je geheugen waar je nog nooit bent geweest.

| MUZIEKTHEATERVOORSTELLING
27 juli
20u00

de VELINX | € 10,00

Mensen kijken al eeuwenlang naar het heelal, maar op
sommige vragen, te complex voor woorden soms, bleef het
antwoord zoek.

Donderdag 1 aug.: Concert Comigo – Bart Comigo
‘The time has come …’ met deze woorden begint Comigo
Singer-Songwriter steevast zijn concerten.
Zijn het concerten, circles of meditaties? Noem het een
format aangepast aan de huidige TIJD waarin universele
spirituele verwijzingen centraal staan.

Een muziektheatervoorstelling met meer dan twintig
topmuzikanten van Room 13 Orchestra en Stijn Meuris werd
gemaakt vertrekkend vanuit de theorieën van Stephen
Hawking, Britse natuurkundige die wereldfaam verwierf
met zijn stellingen over zwarte gaten en singulariteiten in de
kosmologie.

Donderdag 14 aug.: Lezing ‘stress en ontstressen’
– Elke Geraerts
Tijdens deze lezing geeft Elke Geraerts, doctor in de psychologie en voormalig inwoonster van Tongeren, haar kijk
op TIJD. Ze is daarover stellig: het managen van tijd is iets
van de vorige eeuw, toen we werden betaald voor onze tijd.
Vandaag worden we betaald voor onze aandacht. Je tijd is
immers waardeloos indien je je aandacht niet richt op datgene dat van belang is voor je.

MoMeNT wordt coproducent van dit uniek concert dat nadien
het hele seizoen zal reizen.
INTERVIEW BLZ.12

Dagen zonder stress | DOE MEE
8 augustus
diverse locaties | € 5,00

In 2019 staan er nog 4 van de 7 stressloze dagen op
het programma: 7/7, 8/8, 9/9 en 10/10. Bewoners
en passanten proberen 24 uur ‘stressloos’ te leven.
Scholen, bedrijven en woonzorgcentra in Tongeren
worden alvast onder handen genomen.
Donderdag 8 augustus kan iedereen stressloos
meegenieten, op het programma: yoga in het park,
wilde kruidenwandeling, een fietstocht langs 16
dorpen van Tongeren, meditatie
van het innerlijk kind en Biodanza.
I.s.m. Feel good Initiatieven
Zuid-Limburg.

TIJDreis –

MoMeNTmakers
| EXPO, THEATER,

MUZIEK, FILM, THEATER,
AUDIOVOORSTELLING

9 t.e.m.18 augustus
vertrek pop-up bar Tête-à-TIJD | € 5,00
De TIJDreis is een essentieel onderdeel van
de hele MoMeNTopzet. MoMeNT nodigde
huidig, toekomstige, net-afgestuurde of
nog debuterende kunstenaars uit om na te
denken over het thema TIJD. Meer dan 65
kunstenaars reageerden op de Open Call
waaruit acht projecten werden verkozen.
Met dit project wilt MoMeNT een platvorm
bieden voor pas afgestudeerde of toekomstige kunstenaars. Vier professionele coaches,
Dimitri Duquennoy, Kristof Timmerman,
Katherina Smets, Joris Caluwaerts & Rein
Deslé voorzien begeleiding en ondersteuning.
TIJDreis A:
Lien Thys (°1993) voert een monoloog op
over een vrouw van midden twintig. Op een
bepaald moment wordt ze voor een voldongen feit gesteld: haar vrienden denken dat
ze dood is. Aan de hand van dit eenvoudig en
tegelijk absurd verhaal probeert ze een zoektocht naar zichzelf te organiseren. Daarin
graaft ze naar de vanzelfsprekendheden van
onze collectieve tijdsgeest. THEATER
Emmy Wils (°1994) begon haar muzikale
opleiding aan de Stedelijke Muziekacademie
van Tongeren, de stad waar ze opgroeide.
Nadien behaalde ze een master in de muziek
en klassieke piano. Vorig jaar was ze er ook
bij als MoMeNTmaker, met een ligconcert.
Ook dit jaar wil ze een concert geven in een
minder gebruikelijke setting. “Zoals dat
anderhalve eeuw geleden gebeurde in de tijd
van Johannes Brahms: in een huiskamer”,
preciseert ze. MUZIEK
9, 10, 15, 16, 17/08 om 19u00
11, 18/08 om 15u00
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TIJDreis B:
Flatland, Benjamin Verhoeven (°1991) &
Joris Schoenmaeckers (°1971) doen een
artistiek onderzoek naar geluidtheater. In
plaats van ver vooruit te gaan, komen ze
terecht bij de lierdraaier. De link tussen
deze straatmuzikant uit vervlogen tijden
en de cyclische beweging van de tijd wordt
ontleend aan een bekend lied van Franz
Schubert, Der Leiermann. Het eindproduct
wordt een korte voorstelling van een eenzame lierdraaier, die via zijn draaiorgel een
magische ontdekking doet. THEATER

9, 12, 13, 14, 15, 16/08 van 14u00 – 19u00
10/08 van 10u00 – 22u00
11, 17, 18/08 van 10u00 -19u00
Doorlopend van 12u00 – 20u00:
Nel Bonte (°1986) trok vorig jaar naar
Finland om te herbronnen. Ze bleef er een
maand en werkte rond het thema tijd en de
typische architectuur van de streek rond
Hämeenkyrö. Door de constant veranderende stand van de zon ontstonden wisselende
schaduwen op de hutjes, die ze nabouwde
in maquettevorm. Uit een honderdtal composities wil ze één ontwerp monumentaal
uitwerken. Dat werk verhuist dagelijks van
locatie en wordt met de hulp van passanten
getransformeerd. INSTALLATIE

In de kortfilm ‘Nous Trois’ worden drie
meisjes om de zes jaar gefilmd: op de
leeftijd van zes, twaalf en achttien jaar. De
film toont via dans hoe de drie opgroeiende
meisjes hun vleugels uitslaan. Een poëtisch
verhaal over de zoektocht en het behoud
van de kinderlijke fantasie. Een regie van
Jonas Baeckeland naar een concept van
Anne-Lore Baeckeland. FILM

9/08: Hospitaalplein
10/08: Veemarkt
11/08: 	Gallo-Romeins
Museum
12/08: Pliniuspark
13/08: Stationsplein

9, 10, 15, 16, 17/08
om 19u00
11, 18/08 om 15u00

9/08: Gallo-Romeins 		
Museum
10/08: Ambiorixkazerne
11/08: Veemarkt
12/08: Begijnhof
13/08: Paspoel

Luk van der Hallen (°1955) uit Maasmechelen is de nestor van de acht MoMeNTmakers. Als designer en beeldend kunstenaar
wil hij voor MoMeNT het begrip traagheid
visualiseren. Hij maakt gebruik van een
tafel van vijf meter, een tafellaken en een
kristallen bloemenvaas. Met behulp van
een slinger kan de bezoeker het tafellaken
langzaam naar een kant trekken en zo de
breekbare vaas van de tafel doen vallen. In
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14/08: Paspoel
15/08: Begijnhof
16/08: Ambiorixkazerne
17/08: Grote Markt
18/08: Vrijthof

Corinne Heyrman (°1994) schrijft proza en
maakt theater en radio. In Tongeren nodigt
ze voorbijgangers uit om plaats te nemen
op een minitribune. “De stad verandert als je
er vanaf een tribune naar kijkt. Alles wordt
filmischer, de moeite waard om op te schrijven”, zegt Corinne. Ze voert gesprekken
over het nemen van tijd om te kijken naar
wat er gebeurt in de wereld, maar ook over
bekeken worden. Met die verhalen maakt ze
een audiovoorstelling op de plekken waar
de interviews plaatsvonden.
AUDIOVOORSTELLING

Expo:
Bastiaan van Aarle (°1988) zoekt de
grenzen van de fotografie op. Hij zoekt een
alternatieve methode om met zijn camera
tijd weer te geven. Fotografie wordt vaak
omschreven als het bevriezen van tijd, maar
het verloop ervan valt moeilijk te visualiseren. Bastiaan onderneemt een poging
om dat toch te doen door een verandering
van kleur. EXPO – locatie: Bistro Brandt
(Clarissenstraat 2)

14/08: Stationsplein
15/08: Grote Markt
16/08: Vrijthof
17/08: Hospitaalplein
18/08: Pliniuspark

OKTOBER
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Jekerwandelingen
Teseum Tijdsessies
Stijn in het Hoofd van Hawking
Dagen zonder stress
TIJDreis – MoMeNTmakers
8

hoeverre bent u bereid om tijd te besteden
aan de vernietiging van iets moois?
EXPO – locatie: winkelpand Julianus
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INTERVIEW

“Ik wil
de liefdevolle
boodschap
van Mohamed
El Bachiri
uitdragen”

Misconnected | INSTALLATIE

– Kyoko Scholiers

9 t.e.m. 18 augustus
12u00 – 20u00

Vrijthof | GRATIS

Archeologie & poëzie | EXPO
9 t.e.m. 18 augustus
Archeologie
& poëzie
| EXPO
9,12,13,14,15, 16/08 van
14u00 – 19u00,
10/08 van 10u00 –

Op het Vrijthof staan vier telefoonhokjes. Neem
plaats, neem de hoorn van de haak, draai een nummer
dat op de wand gekrast staat en luister vijf minuten
naar het verhaal van een einzelgänger die je normaal
nooit zou ontmoeten.

22u00,
18/08 van 10u00 – 19u00
9
t.e.m.11,1817,
augustus

winkelpand
| GRATIS
doorlopend Julianus
winkelpand
Julianus | GRATIS

Drie woord- en taalkunstenaars, Gülcan Kahraman, Moya
De Feyter en Jee Kast, werden uitgenodigd om actief
deel te nemen aan een lopend archeologisch onderzoek in
Tongeren en er in hun schrijven over te reflecteren. Auteur
en grafisch vormgever Paul Verrept coacht hen daarbij. In
een volgende fase ging videokunstenaar Eric Engels aan
het werk met de teksten van de drie auteurs.

Theatermaakster Kyoko Scholiers liet een jaar lang
een zelfgebouwd telefoonhokje rondreizen. Ze bracht
het hokje bij mannen, vrouwen en kinderen die op de
één of andere manier afgesloten zijn van de samenleving: gevangenen, vluchtelingen, landlopers en
daklozen, maar ook prostituees, patiënten en pechvogels, kinderen die opgroeien zonder ouders in de
buurt, (ex-) sekteleden, kluizenaars, kloosterlingen en
einzelgängers allerhande. Kyoko sprak een uur met
elk van hen en verwerkte de opnames in een intrigerende installatie van vier eigenzinnige telefoonhokjes.

Deze unieke samenwerking tussen archeologen, woordkunwoordkunstenaars
stenaars
en videokunstenaar
en videokunstenaar
mondt
mondt
uit in
uiteen
in een
‘immersieve’
‘immersieve’ installatie.
De bezoeker
getuige
van archeoloinstallatie.
De bezoeker
wordt wordt
getuige
van archeologische
gische woordvondsten
i.s.m.
het Gallo-Romeins
Museum.
woordvondsten
i.s.m. het
Gallo-Romeins
Museum.

INTERVIEW BLZ.14

Old faces, new skin | EXPO

1 augustus t.e.m. 31 oktober
doorlopend Tongerse gevels | GRATIS
Fotograaf Luc Daelemans richt zijn lens op
12 excentrieke personen met tatoeages. De
foto’s van de gepimpte lichamen versieren
huizenhoge gevels in het centrum van de
stad, ze getuigen van verbeeldingskracht
en een ontmoeting met verschillende lagen
van identiteit.
INTERVIEW BLZ. 13

9 t.e.m. 18 augustus

Maastrichterstraat 55 | GRATIS

Vitrinebezoekers zien een huiselijk tafereel in het salon van
het Tongerse gezin Nicolaas Theelen, de stichter van het
Belang van Limburg.

| INSTALLATIE
Juli & augustus

doorlopend
Vrijthof | GRATIS

Mathias Van de Winkel,
MoMeNTmaker tijdens de
eerste twee edities van
MoMeNT zit nog boordevol
ideeën. Ook dit jaar verbaast
hij de passant met zijn interactieve werk.

Hedwig Snoeckx ging voor MoMeNT op zoek naar een ‘actueel
verleden’ waarbij ze in de archieven dook van de familie
Theelen. De zwart-wit foto’s brachten de inspiratie tot haar
werk, een spel van licht en schaduw, een 3-D installatie.
INTERVIEW BLZ. 17

JULI
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Rashif El Kaoui:
“Ik heb in mijn jeugd meer
stoemp dan couscous gegeten
maar mijn naam en kromming
van mijn neus doen
anders vermoeden.” FOTO KOEN BROOS

– Mathias Van de Winkel

Jullie kennen vast allemaal
wel die nageltapijtjes waar je
jouw hand of gezicht in drukt
en je dan een afdruk aan de
andere zijde ziet. Wat als je
je hele lichaam een moment
gepind zou kunnen afbeelden
op zo’n nageltapijt?

Ten huize Theelen | EXPO
doorlopend

Een MoMeNT
gepind

Rashif El Kaoui
vertaalt ‘Jihad
van Liefde’ naar
podium

Bij de aanslagen in Zaventem en Maalbeek verloor Mohamed El Bachiri zijn
vrouw. David Van Reybrouck schreef zijn
verhaal in het boek ‘Een Jihad van Liefde’,
Rashif El Kaoui (30) vertolkt het op het
podium. “Ik wil de liefdevolle boodschap
van Mohamed uitdragen.”
Rudi SMEETS
Waar was u in de ochtend van 22 maart
2016? Het is geen wilde gok om te beweren
dat het gros van de Belgen zich die locatie
nog ragfijn voor de geest kan halen. De
moordende terreur in het metrostation
van Maalbeek en de vertrekhal van
Brussels Airport kostte het leven aan 35
mensen, onder wie Loubna Lafquiri. Haar
man, Mohamed El Bachiri, bleef achter
met drie kinderen. Op 22 december van
hetzelfde jaar hield hij in het VRT-programma De Afspraak een opmerkelijke
speech, waarin hij opriep tot een jihad “die
liefde toont om te bestaan, die een omhelzing zoekt om de vlammen van rancune te
doven en zijn waarheid niet opdringt”.

“Ik probeer niet om Mohamed te imiteren,
wel om zijn esprit te vatten”, zegt Rashif
El Kaoui, zoon van een Marokkaanse vader
en een Vlaamse moeder. Hij werd geboren
in Beringen en groeide op in Tessenderlo.
“Ik heb in mijn jeugd meer stoemp dan
couscous gegeten, maar mijn naam en
de kromming van mijn neus doen anders
vermoeden. Door mijn biculturele achtergrond voel ik me verwant met de verbindende boodschap van Mohamed. Met
de KVS heb ik heel wat stukken mogen
spelen rond maatschappelijke thema’s.
Toen regisseur Hans Van Cauwenberghe
me vroeg voor die rol, heb ik dan ook snel
ja gezegd.”
Zeesterren
“Na het lezen van het boek heb ik uiteraard
met Mohamed gepraat. Hij gaf zijn goedkeuring voor de opvoering omdat hij het
fijn vindt dat zijn boodschap wordt verkondigd. Tijdens ons gesprek rees de vraag of
zijn echtgenote een fysiek personage zou
worden. We kwamen tot de overeenkomst
dat we niet letterlijk zijn vrouw, maar de
vrouw ten tonele zouden voeren.
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Misconnected
Ten huize Theelen
Old faces, new skin
Archeologie & poëzie
Een MoMeNT gepind
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Loubna wordt vertolkt door Amara Reta.
Zonder Mohameds instemming waren we
er niet aan begonnen. Onze echte première was de voorstelling waar hij naar kwam
kijken. Dat hij achteraf tevreden was, vond
ik super.”
Blijft de vraag naar de maatschappelijke
impact van een theaterstuk. “Cultuur
lost geen wereldproblemen op, maar kan
wel mensen doen nadenken. Ken je het
verhaal van een meisje dat over het strand
liep dat bezaaid was met zeesterren? Ze
raapte er enkele op en gooide ze terug in
de zee. ‘Dat heeft toch geen nut!’ riep een
voorbijganger. Terwijl ze weer een zeester
in het water gooide, riep ze terug: ‘Voor
deze ene wel!’ Dat is wat ik bedoel: Een
Jihad van de Liefde is niet alleen het
verhaal van Mohamed El Bachiri, maar dat
van iedereen die streeft naar een vredevolle wereld.”
Een Jihad van Liefde, op 11 augustus om
20u00, de VELINX. € 10,-

INTERVIEW

INTERVIEW

“Hij
combineerde
entertainment
met topwetenschap”

“Expo in
“Hij
openbare
combineerde
ruimte is
entertainment
meest directe
met
vormtopvan
wetenschap
”
beeldcommunicatie”

Stijn in het
Hoofd van
Stephen
Hawking

Stijn Meuris:
“Stephen Hawking
verkocht zijn ‘shit’
anders dan de
rest.” FOTO HBVL

Het 23-koppige, klassieke orkest Room
13 Orchestra, visuele artieste Lise
Vanlerberghe en zanger-performer
Stijn Meuris: het podium van de Velinx zal
aardig gevuld zijn voor de première van
‘Stijn in het hoofd van Hawking’. Meuris:
“Het wordt complex, uniek én leuk.”
Rudi SMEETS
“Mijn conference Tirade kan ik in drie lijnen
uitleggen, maar met deze voorstelling is
dat wat moeilijker”, zucht Stijn Meuris.
Tijdens het laatste weekend van juli
buigt hij zich in het vroegere Atuatuca
Tungrorum over de theorieën van de Brit
Stephen Hawking, één van de grootste
natuurkundigen uit de geschiedenis. Hij
verwierf wereldfaam met zijn stellingen
over zwarte gaten en singulariteiten in de
kosmologie. Zijn overlijden op 14 maart
van vorig jaar was ook in de niet-wetenschappelijke wereld een issue.
“Hij verkocht zijn shit anders dan de
rest”, weet Meuris. “Hij was niet bij al zijn
collega’s geliefd, maar had wel de media

aan zijn kant. Ik zou haast durven zeggen
dat hij daarbij het voordeel had - schrijf
dat maar cursief - van zijn ziekte. Maar wat
mij bij hem vooral intrigeert, is de bizarre
manier waarop hij zijn entertainmentgehalte combineerde met topwetenschap.
Zeg maar zijn celebritystatus met zijn
baanbrekend werk, dat hij ook nog eens
toegankelijk maakte voor een breed
publiek.”
Bubbelbad
“Zo vergeleek hij zijn theorie over het multiversum - naast het universum zouden er
nog oneindig veel parallelle universa zijn met de schuimbelletjes van een bubbelbad. Wij zouden maar één zo’n belletje zijn.
Dat is een zeer controversieel uitgangspunt. Hij gaat ervan uit dat enkelvoud niet
bestaat in het galactische stelsel. Waarom
zou dat dan wel gelden voor het heelal?”
“Hij was de aanjager van een nieuw soort
denken, dat brandend actueel is. Dat hij
als geen ander out of the box dacht, zie
je bijvoorbeeld aan zijn opvattingen over
de dimensies. De wetenschap gaat ervan
uit dat er vier zijn: drie ruimtelijke en één
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temporele. Hawking sprak over élf dimensies. Ook interessant : als overtuigde
atheïst wakkerde hij met zijn theorie over
de Oerknal de discussie over het bestaan
van een opperwezen aan. Of hij al dan niet
werd aanvaard door belangenverenigingen - de Kerk, bijvoorbeeld - was voor hem
helemaal geen item.” Hoe Stijn Meuris dat
allemaal gaat brengen op de scène, houdt
hij nog even voor zichzelf. Hij schuift het
podiumgordijn wel even opzij: “Muziek
en tekst worden ondersteund door een
montage van NASA-beelden van het heelal. Illustratrice Lise Vanlerberghe maakt
gelijktijdig prachtige animatietekeningen.
Ik sta daartussen als verteller en zanger.
Satelliet Suzy van Noordkaap past goed in
de context, maar ook Van God los en het
minder bekende Bijna niets van Monza zijn
heel geschikt voor deze voorstelling.”
Stijn in het hoofd van Hawking, op 27 juli
om 20 uur, de VELINX. €10,Stijn in het hoofd van Hawking,
zaterdag 27 juli om 20u00,
in de Velinx - toegang 10 €
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INTERVIEW

“Als je er
een beetje
op let
zie je overal
eenzaamheid”
Kyoko Scholiers
maakt
voorstellingen
met tractor en
telefooncel
Theatermaakster en actrice Kyoko
Scholiers (38) presenteert tijdens
MoMeNT twee voorstellingen: ‘Misconnected’ en ‘Tussen hond en wolf’. “Een
bewegende telefooncel als een ode aan
maatschappelijke verbinding en een
roadmovie in toneelvorm”, preciseert ze.
Rudi SMEETS
Wil je eens iets anders dan het pluche van
een theaterzaal? Overweeg dan de aanschaf van een ticket voor Tussen hond en
wolf, een voorstelling die Kyoko Scholiers
samen met Louis van der Waal en Maarten
Westra Hoekzema creëerde. Je neemt samen met 42 andere toeschouwers plaats
op een tribune, die wordt voortgetrokken
door een tractor. Vervolgens maak je een
tocht van twee uur door ’s lands oudste
stad. Onderweg volg je via een koptelefoon
het bitterzoete liefdesverhaal van Julia en
Robbert (Julia Ghysels, Robbert Vervloet),
die elkaar toevallig ontmoeten en één
nacht met elkaar doorbrengen. Negen jaar
later lopen ze elkaar opnieuw tegen het lijf

Kyoko Scholiers:
“Misconnected maakt
heel wat los, zowel bij
de toeschouwers als bij
de mensen die hun verhaal
met me deelden en
achteraf kwamen luisteren
naar de opnames.“ FOTO FREDERIK BEYENS
en blijken ze een leven te leiden dat ze als
prille twintigers verafschuwden. Onderweg kijken toevallige passanten verbaasd
toe. “Dit verhaal in twee delen ontbloot de
invloed die tijd heeft op onze idealen. De
titel verwijst naar het zogenaamde blauwe
uur, de schemering waarin je het silhouet
van een hond niet meer kan onderscheiden van dat van een wolf”, verduidelijkt
Kyoko. Het verhaal is gebaseerd op de
films Before Sunrise (1995) en Before
Sunset (2004) van de Amerikaanse regisseur Richard Linklater.
Daklozen en prostituees
Voor Misconnected liet de maakster een
jaar lang vier zelfgebouwde telefoonhokjes
rondreizen. Ze bracht het tot bij mannen,
vrouwen en kinderen die hun connectie
met de samenleving verloren: gevangenen, vluchtelingen, daklozen, prostituees,
landlopers, kloosterlingen … Uit 240
uur telefoongesprekken distilleerde ze
geluidsmontages van vijf minuten. De
toeschouwer draait een nummer en hoort
hoe het leven van de spreker in een jaar
veranderde of vast kwam te zitten. Na vijf
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minuten wordt de verbinding onherroepelijk verbroken.
“Grappig is dat tijdens MoMeNT beide
projecten verbonden worden: de toeschouwers van Tussen hond en wolf rijden
voorbij de telefoonhokjes op het Vrijthof.
Bij het maken van Misconnected heb ik
gemerkt dat er veel meer eenzaamheid is
dan we vermoeden. Als je er een beetje op
let, zie je het overal. Voor veel mensen is
het door uiteenlopende omstandigheden
moeilijk om op de hard draaiende mallemolen te blijven zitten. Daardoor belanden
ze vaak in een isolement. Ik heb geprobeerd om aan die verdoken eenzaamheid
een stem te geven. De installatie maakt
heel wat los, zowel bij de toeschouwers
als bij de mensen die hun verhaal met me
deelden en achteraf kwamen luisteren
naar de opnames.”
Tussen hond en wolf,
op 12 t/m 15 augustus, om 15u00 en
20u00, vertrek de VELINX. € 10,Misconnected, 9 t/m 18 augustus,
om 12u00 – 20u00, Vrijthof, GRATIS
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“Gesprekken
met terdoodveroordeelden
waren
heftiger dan
voetreis naar
Rome”

Elena Peeters
wil publiek laten
voelen hoe het
voelt om vast te
zitten
Theatermaakster Elena Peeters komt
met twee producties naar MoMeNT.
‘Johnyboy’ is een monoloog over een
bezoek aan de zwaarst bewaakte gevangenissen van Texas en haar gesprekken
met gevangenen. In ‘ELENA’ vertelt ze
over haar voetreis naar Rome.
Rudi SMEETS
Op haar 22ste besloot Elena Peeters (27)
van Antwerpen naar Rome te wandelen,
2.200 kilometer moederziel alleen. Ze
deed dat in 102 dagen en maakte er in het
kader van haar masterproject Drama en
Woordkunst aan het Conservatorium van
Antwerpen een voorstelling over. “Tijdens
die lange tocht besefte ik hoe hard en snel
we oordelen over mensen. Door alleen te
wandelen, schuif je dat aan de kant. De
ene dag stap je door het Toscaanse landschap, de volgende door industriegebied.
Met of zonder pijnlijke voeten, je neemt
alles zoals het is.”
“Vanuit die ervaring vond ik het evident
om de stap te zetten naar het ultieme

INTERVIEW

Elena Peeters:
“Ik correspondeerde met
twee gevangenen op death row.
Eén van hen schreef
meteen dat ik zijn beste
vriendin was.” FOTO HBVL

niet-oordelen: praten met terdoodveroordeelden. Het was mijn man die me op het
idee bracht. Hij liet me een interview
lezen met Agnes Steenssens van
Inside-Outside, een organisatie die
werkt rond gevangenen, slachtoffers en
ex-gevangenen. Zij bezoekt ieder jaar de
Texaanse dodencellen en bracht me in
contact met enkele Amerikaanse gevangenen die op death row zitten. Ik begon te
corresponderen met twee terdoodveroordeelden en een levenslang gestrafte. Eén
van hen schreef meteen dat ik zijn beste
vriendin was. Dat was ook zo, want hij had
niemand anders.”
Monsters
“Ik wist direct: dit laat ik niet los. Na een
lange procedure - ik bespaar je de details
- kon ik naar de VS vertrekken. In drie verschillende gevangenissen praatte ik met
mijn correspondenten. Die gesprekken
waren heftig, veel heftiger dan de voetreis
naar Rome. In één gevangenis was ik de
enige blanke tussen allemaal Mexicaanse
gevangenen. Ik zat daar tegenover iemand
die opgroeide in armoede en geen gelijke
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kansen kreeg, ook niet toen hij werd
veroordeeld. In het Amerikaanse rechtssysteem wordt je straf in grote mate
bepaald door geld: kan je een advocaat
betalen of niet?” “Ik werd eveneens getroffen door de reacties van de doorsnee
burger. Amerikanen zijn erg gastvrij,
maar hun uitspraken over gevangenen
choqueerden me. Zij begrepen totaal niet
dat ik met monsters - hun woorden - ging
praten. In dezelfde periode zat mijn man
thuis met een depressie. Mijn gesprekspartners achter de tralies droomden van
de vrijheid, mijn geliefde was vrij en zat
gevangen in zijn lastige situatie. Heel
verwarrend allemaal. In mijn monoloog
probeer ik het publiek die verwarring te
laten voelen en een antwoord te vinden op
wat het betekent om vast te zitten.”
Johnyboy, op 16 augustus om 14u00,
de VELINX. € 10,-Om 20u00 als besloten
voorstelling in de gevangenis van
Tongeren.
Elena, op 17 augustus om 20u00,
Vonk (Sint-Geertruistraat 14). € 10,-
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GidsUUR | DOE MEE

“In onze
cocktail zit
tragiek
én humor”

10, 11, 15, 17 & 18 augustus
11u00 -12u00
start pop-up bar Tête-à-TIJD | GRATIS, inschrijven via website
De Grote Markt, het standbeeld van Ambiorix, het unieke Begijnhof, de Moerenpoort en de middeleeuwse wallen. Verken te
voet de toeristische toppers van Tongeren in het gezelschap van
een niet zo alledaagse gids. Reken op sappige anekdotes, leuke
achtergrondinformatie en je loopt langs plekjes waar je anders
nooit zou komen.
Antwerpse actrice Dahlia Pessemiers op 10 & 11/08, Tongerse
kindgids Nate Cloesen op 15/08 & Gentse theatermaker Arne
Sierens op 17 & 18/08 geven je een rondleiding in de eerste stad
van ons land.

Le Nozze | THEATER
- DESCHONECOMPAGNIE

9 augustus
20u00 Ambiorixkazerne | € 10,00

Waas Gramser
van Compagnie
Marius heeft een
boontje voor
Tongeren

Waas Gramser:
“De zoektocht naar
de liefde is van alle tijden,
net als de compensatie
die de mens probeert
te vinden als de liefde
onbeantwoord blijft.”

De gravin verkleedt zich als de dienster op wie de graaf
een oogje heeft en voor de rest wordt nog meer van imago
gewisseld. Het lijkt wel of iedereen zich verkleedt als
iedereen. Drie acteur, een zangeres en twee muzikanten
spelen de elf personages uit de ‘Bruiloft van Figaro’ van
Mozart. Een Opera op locatie.
Na Don Juan en Così brengt DESCHONECOMPANIE met
Le Nozze het derde deel van hun versie van de bekende
DAPONTETRILOGIE.

FOTO COMPAGNIE MARIUS

Vorig jaar was Compagnie Marius te gast
op MoMeNT met ‘Figaro’. Deze zomer
komt het Antwerpse theatergezelschap
terug naar het Pliniuspark met ‘Les
Enfants du Paradis’, een voorstelling
naar het gelijknamige filmscenario van
Jacques Prévert uit 1945.
Rudi SMEETS
Pakweg twee millennia geleden vermeldde
Plinius de Oudere het bestaan van een uitzonderlijke waterbron in Tongeren. De site
werd een bekend kuuroord en is vandaag
een stadspark, waar de groene omgeving
uitnodigt tot onthaasten. “Het is een locatie die rust geeft aan de toeschouwer”,
zegt Waas Gramser, die Compagnie
Marius in 2006 samen met Kris Van
Trier oprichtte. “Wij treden altijd op in
openlucht en komen op de meest diverse
plekken. Tongeren ligt ons om meer dan
één reden na aan het hart. Het is een stad
met een rijke geschiedenis, een mooi historisch centrum, een geweldig museum
én veel natuur buiten de stadsmuren. Als

fervente jogger kan ik dat wel appreciëren.
En ik zou het nog vergeten: op de zondagse antiekmarkt vinden we veel decorstukken voor onze voorstellingen. Ik sta daar al
om zeven uur ’s ochtends om op tijd te zijn.
(lacht) Kortom, ik ben heel blij dat Barbara
Wyckmans ons gevraagd heeft om naar
MoMeNT te komen.”
Tijdens het derde weekend van augustus
brengt Compagnie Marius in het Pliniuspark Les enfants du paradis, een romantisch epos over het leven en de liefdes
van de mysterieuze courtisane Garance in
het Parijs van de eerste helft van de 19de
eeuw. Mimespeler Baptiste is één van haar
vele bewonderaars.
Melancholie
“We hebben er ons eigen verhaal van
gemaakt”, verduidelijkt Waas Gramser.
“In onze versie voert Garance gesprekken
met drie mannen over de liefde. Dat zijn
vaak harde conversaties, maar er komen
eveneens komische scènes in voor.
Tragiek en humor zijn de ingrediënten van
de cocktail waar we altijd naar streven. In
dit stuk neemt ook mime een belangrijke

plaats in. De woordeloze acts van Baptiste
in de film daagden ons uit om daar op het
podium iets mee te doen. De lichtheid en
de melancholie die daarvan uitgaan, dat is
iets wat de hedendaagse theaterliefhebber nauwelijks nog kent.”
Of Les enfants du paradis een universele
thematiek heeft? “De zoektocht naar de
liefde is van alle tijden, net als de compensatie die de mens probeert te vinden
als de liefde onbeantwoord blijft. Roem,
geld, macht … Het rijtje is lang, hoor. Ook
de setting is universeel. Een deel van het
verhaal speelt zich af op Le Boulevard du
Crime, de bijnaam van Le Boulevard du
Temple in Parijs. Daar liepen mensen van
allerlei slag. Dat is een andere context
dan pakweg een luxeloft in New York met
rijke bewoners. Wij roepen het levendige
decor van het Parijse theaterdistrict op
met zestig personages, vertolkt door acht
acteurs.”
Les Enfants du Paradis op 16, 17 en 18
augustus om 19u00 in Pliniuspark –
toegang € 10,-

de TIJDrover

TIJDgeest | FILOSOFIE

– Stichting Laudio

– Frank Van Laeken

| AUDIOTOUR

10 t.e.m. 18 augustus
12u00 -14u00
Huis Theelen, Maastrichterstraat 8 | GRATIS

10 & 11 augustus
11u00 -21u00,
Doorlopend om de 5 min.
Gerechtsgebouw Tongeren
| € 5,00

Beleef Tongeren

Frank Van Laeken, journalist en schrijver, debatteert en filosofeert 9 dagen lang over KantelMoMeNTeN met bekende en minder bekende gasten. Hij nodigt zijn gasten uit in
Huis Theelen, waar een museum komt over de stichter van
Het Belang van Limburg, Nicolaas Theelen.

| DOE MEE

Een hoorspel i.s.m. Stichting
Laudio met de stemmen
van onder anderen Matteo
Simoni, Sien Eggers en
Francesca Vanthielen. Deze
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. 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.

10 augustus
19u30
langs gebouwen en
monumenten
| KIND: € 5,00 - VOLW.:
€ 12,50 in VVK

Volgende personen hebben alvast toegezegd:
Za. 10/08: Lieven Van Gils, Tom Hannes.
Zon. 11/08: Khalid El Jafoufi, Sigrid Spruyt, Louis de Vries.
Ma. 12/08: 	Stijn De Paepe, Wouter Torfs,
Mathias Van de Winkel.
Di. 13/08: Imke Courtois, Kyoko Scholiers, Luc Van Gorp.
Wo. 14/08: Steven Degryse, Stijn Meuris,
		Mohamed Ouaamari.
Do. 15/08: Liesbeth Kennes, Elena Peeters,
Sihame El Kaouakibi o.v.
Vr. 16/08: Luc Daelemans, Astrid Stockman.
Za. 17/08: 		Veva Daniels, Zuhal Demir,
Waas Gramser/Kris Van Trier.
Zo. 18/08: 		Willy Claes, Hedwig Snoeckx,
Joris Vanvinckenroye.

Ontdek en beleef het historische erfgoed van Tongeren op een hele bijzondere
manier. Al joggend op eigen
tempo loop je doorheen meer
dan 20 bekende en minder
bekende bezienswaardigheden. Met tal van belevingsmomenten onderweg!
Meer info en inschrijven via
www.beleeftongeren.be.
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Track Tracy | INSTALLATIE
- Daems Van Remoortere
14, 15 & 16 augustus
vanaf 21u30

Twee indrukwekkende schijnwerpers worden geïnstalleerd boven de Grote Markt. De lichtbundels gaan zoekend
heen en weer. Computergestuurd worden willekeurige
voorbijgangers in het licht gezet tot ze het plein verlaten.
Zo nemen passanten deel aan een onbewuste choreografie en worden ze onderdeel van een kunstwerk. Voelen ze
zich bekeken of genieten ze ervan in de schijnwerper te
staan?

Een Jihad van Liefde | THEATER
11 augustus
20u00

Grote Markt | GRATIS

de VELINX | € 10,00

Mohamed El Bachiri verloor zijn vrouw bij de aanslagen
in Zaventem en Maalbeek van 22 maart 2016. Mohamed
verwerkte zijn verdriet in de ontroerende tekst ‘Een jihad
van liefde’ (opgetekend door David Van Reybrouck). De
getuigenis van Mohamed El Bachiri op televisie raakte
heel veel mensen en de lezers van ‘Een Jihad van Liefde’
raakten nog meer ontroerd.
De theaterbewerking zal dat niet minder doen. We zien
Mohamed twijfelen, wroeten, bidden, zoeken…Vanuit
zijn keuken kijkt hij terug, op de gebeurtenissen en op
zijn leven dat hij weer op het goede spoor probeert te
krijgen. Rashif El Kaoui, Amara Reta en regisseur Hans
Van Cauwenberghe brengen nu Mohameds verhaal en zijn
ongelofelijk veerkrachtig op de scène.

Les Enfants du Paradis | THEATER
– Compagnie Marius
16, 17 & 18 augustus
19u00

Een voorstelling gebaseerd op het gelijknamige filmscenario van Jacques Prévert uit 1945. Het verhaal gaat
over een diepe, maar onmogelijke liefde van de mimespeler Baptiste voor het meisje Garance. Een droeve
liefdes-geschiedenis die zich afspeelt tegen het levendige decor van het Parijse theaterdistrict. Comp.Marius zet
het scenario naar zijn hand, met oog voor wat er tussen de
lijnen geschreven staat, met oog voor humor en tragiek.

Onwaarschijnlijk waargebeurd
– Geert Hautekiet

Met een cast vol bekende gezichten: Clara Cleymens,
Koen Van Impe, Bert Haelvoet, Waas Gramser,
Kris Van Trier,…

| VERTELLINGEN

14/08: Kasteel van Widooie, 15/08: Vrijthof, 16/08:
Neremplein, 17/08: Sint-Jozefplein (Nieuw-Tongeren)

INTERVIEW BLZ. 11

Pliniuspark | € 10,00

19u00 I GRATIS

In een zelfgemaakte compacte tent, reizend van dorp tot
dorp, vertelt Geert Hautekiet onwaarschijnlijk waargebeurde verhalen. Geert is een geboren storyteller.
Gedreven, muzikaal en bijzonder spits in bij momenten
hilarische vertellingen. Tijdens MoMeNT brengt hij telkens
twee van zijn verhalen. PALM! – je gelooft nooit meer wat
je gelooft – en SH!T, een straffe story rond ‘identiteit’.

15u00 & 20u00

15 augustus
17u00

Een roadmovie, maar dan toneel. Samen met 40-tal andere
toeschouwers neem je plaats op een prachtige tribune en
word je achteruit getrokken door een tractor. Zo volg je Julia
en Robbert die door de stad en langs talloze, onwetende
figuranten wandelen.
Twee uur lang maakt de rijdende tribune een toer door de
eerst stad van ons land. Via een draadloze hoofdtelefoon
ben je getuige van het bitterzoet liefdesverhaal van Julia en
Robbert, twee Jonge twintigers die elkaar ontmoeten en één
nacht samen doorbrengen, tot hun wegen scheiden. Negen
jaar later komen ze elkaar opnieuw tegen en blijken ze vast te
zitten in een leven dat ze als jonge twintigers verafschuwden.

Grote markt I GRATIS

Let’s Go Urban is de eerste
organisatie in Antwerpen die
zich heeft gespecialiseerd in
urban arts & streetculture.
Op 15 augustus maakt LGU
samen met hun semi-professionele en professionele cast
het centrum van de stad onveilig. Zij brengen een ‘dans’
die na een paar minuten zo
enthousiasmerend werkt dat
omstaanders spontaan mee
gaan dansen/bewegen.

Een productie van UNM & MoMeNT met Julia Ghysels en
Robbert Vervloet.

20u00, 18 augustus
Pentagoon Academie I € 5,00

de VELINX | € 10,00

Een muziektheatervoorstelling gemaakt en gespeeld door
en voor jongeren. In regie van Els Roobroeck, geflankeerd
door de muzikale compositie van Kwinten Mordijck. Via
geleide improvisaties komt de tekst tot stand. Vanuit het
persoonlijke perspectief van de adolescenten ontdekken
we waar we met z’n allen staan. En kijken we vooruit. Naar
waar we over zes jaar willen staan. Niet toevallig de bandbreedte van een regeringstermijn.

Om 20u00 staat Johnyboy als besloten voorstelling in de
gevangenis van Tongeren.

De voorstelling is een Euregionale samenwerking tussen
Festival MoMeNT, Cultura Nova en Stichting COVAR. En
werd mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg
NL.

INTERVIEW BLZ. 16

Spelers: Laurin Winter, Sara Houben, Luka Vos,
Jan Coenraerds, Elke Bruninx, Anoek Hilt, Floris Ermers,
Iris Lammeriks, Mijke Berendsen, Anna Seinen.
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Een Jihad van Liefde
Tussen hond en wolf
Track Tracy
Onwaarschijnlijk waargebeurd
Urban MoMeNT
Les Enfants du Paradis
Johnyboy
Laat me stilstaan

Speeldata Cultura Nova:
26/08 om 14u30 & 19u00
27/08 om 11u15 & 14u30

20

15u00 & 20u00

In deze voorstelling nodigen 10 bevlogen tieners, 5 uit Tongeren/BE en 5 uit Heerlen/NL, het publiek uit stil te staan.
Om samen te observeren. Te kijken naar wat is. Hoe de
wereld zich aan hen openbaart. En waar ze naar toe willen.
Waar ze met de wereld en de mensen erin naar toe willen.

Elena Peeters schreef een jaar lang brieven met drie
terdoodveroordeelden en besloot hen te ontmoeten. In
een wervelende roadtrip van drie weken door een van de
meest conservatieve staten van Amerika zocht Elena naar
schoonheid. Schoonheid achter vooroordelen, schoonheid in de dorre vlaktes van Texas en schoonheid in zij die
geen recht meer hebben op een tweede kans. ‘Johnyboy’
is een monoloog, een verslag van een reis en een zoektocht naar antwoorden.

– Let’s go Urban

Vertrek aan de VELINX | € 10,00

16 augustus

16 augustus

Urban MoMeNT | FLASHMOB

12, 13, 14 & 15 augustus

– Els Roobroeck

– Elena Peeters
14u00

Tussen hond en wolf | THEATER

Laat me stilstaan | THEATER

Johnyboy | THEATER

21

Expo TIJD | EXPO

Elena | THEATER

– Maxim Renard

6 t.e.m. 29 september

– Elena Peeters

do., vrij. 14u00-18u00, zat., zo. 10u00-18u00
Sint-Ursulakapel | GRATIS

17 augustus

20u00
Vonk, Riksingen | € 10,00

Elena Peeters besloot
op 22-jarige leeftijd een
voettocht te maken van
Antwerpen naar Rome.
Een wandeling van 2200
kilometer, die ze aflegde
in 102 dagen. Het was een
zoektocht naar noodzaak. In
‘Elena’ doet ze een poging om
de veelheid van die tocht, de
grootsheid ervan, in een uur
te vertellen. Wandelen, wat
doet het met een mens en
kan de ervaring van het wandelen met betrekking tot het
denken nog op een andere
manier worden ondervonden.
Tegelijk laat de voorstelling
ook de onmogelijkheid zien
om wat ze van die tocht heeft
meegekregen vast te houden.
INTERVIEW BLZ. 16

Citaten op de
winkelvitrines

Student Maxim Renard, geboren en getogen Tongenaar,
is de jongste curator van een MoMeNT-project en laat nu
al van zich horen in de kunstenwereld. Als student aan de
PXL ontpopt hij zich inmiddels als een beloftevolle beeldende kunstenaar en zijn talent wordt opgemerkt voorbij
stedelijke en provinciale grenzen.

- Tongerse handelaars

| LITERATUUR
Doorlopend

centrum Tongeren | GRATIS

MoMeNT laat voorbijgangers
stilstaan bij de Tongerse
vitrines door authentieke
TIJDcitaten. De lijst van
boeiende citaten over TIJD
is gelukkigonuitputtelijk.

MoMeNTfeest | DOE MEE
17 augustus
22u00

Naast eigen werk wist hij voor deze expo ook werk te
tonen van collega medestudenten. Maar bovenal wist hij
ook docenten en gerenommeerde Belgische kunstenaars
te overtuigen om deel te nemen. De kunstwerken die tentoongesteld worden, vallen allen onder het thema “Tijd”.
Een ruim en breed thema, wat alvast de kunstenaars en
kunststudenten laaiend enthousiast maakt.
Vernissage; donderdag
5 september om 20u00.

Pop-up bar Tête-à-TIJD | GRATIS

Een TIJD van gestructureerde apollinische
orde, een TIJD van dionysische chaos. Een
TIJD van hard werken en een TIJD van feest.
Als moment voor de MoMeNTmakers die tijdens hun residentie in Tongeren de TIJD in de
juiste windrichting hebben gevonden, wees
allen welkom.

Automata | EXPO
– Geert Hautekiet

18 augustus

10u00 -20u00

TIJD in films | FILMLEZING

Pop-up bar Tête-à-TIJD I GRATIS

TIJDcongres | FILOSOFIE

– Arne Sierens

Geert Hautekiet is gebeten door roestige mechaniekjes
en ratelende tandwielen. In zijn Antwerps atelier creëert
hij automata: kleine, 100% mechanische vertellingen.
Een fascinerend bewegend eigen wereldje uit gesneden
hout, geplooid koper én knipogende humor.

26 oktober
20u30

24 augustus

11u00: eten in films, 15u00: auto’s in films
Café ’t Gerechtshof I € 5,00

Geert komt voor het allereerst met zijn automata
naar buiten. Een primeur
dus, voor Tongeren.

Wat als je een reeks filmscènes zou selecteren waarin
TIJD de show steelt? Een filmlezing over auto’s en eten
in films. Kan u niet kiezen? Dat is normaal. Theatermaker
en cinemaniak Arne Sierens toont een resem bekende
(en minder bekende) scènes en levert bevlogen commentaar. Verwacht een leerrijke, grappige en ontroerende
voorstelling.
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Niet schrikken als je toevallig Dikke
Freddy alias Erik Vlaminck tegenkomt
in Tongeren. Deze zomer resideert
Erik in de Binkelhoeve in functie van
het schrijven van een nieuw theaterstuk voor MoMeNT’20.

Deze editie wordt er aan 7 schrijvers gevraagd elke
maand (van april t.e.m. oktober = 7 maanden) 1 persoonlijk MoMeNT te beschrijven. Op het TIJDcongres worden
deze (7x7) 49 MoMeNTen gebracht en brengen ze elk hun
verhaal van een gedeelde MoMeNTTIJD.
De 7 dagboekschrijvers zijn:
Pat Donnez, Noël Slangen, Erik Vlaminck, Bruno Vanden
Broecke, Yasmien Naciri, Jelle Van Riet, Elke Bruninx.

AUGUSTUS
1

– Erik Vlaminck | LITERATUUR

Sommige projecten verdienen een traditie te worden; elke
MoMeNTeditie eindigt met een TIJDcongres om MoMeNT
officieel af te sluiten. Op zaterdag 26 oktober 2019 valt in
de VELINX officieel het doek over MoMeNT’19.

Schrijversresidentie

Je kent Arne Sierens ongetwijfeld als theatermaker, maar
hij is ook een cinefiel. Tijdens een lezing over eten en
auto’s in films levert hij bij bekende en minder bekende
witte-doekscènes bevlogen commentaar. Heem het van
ons aan: het wordt leerrijk grappig en ontroerend tegelijk.
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MoMeNTfeest
Automata
TIJD in films
Citaten op de winkelvitrines
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de VELINX | € 10,00
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KALENDER MoMeNT 2019
JUNI

Zaterdag 22 juni
Orgel 4U Midzomernacht, OLV Basiliek, 16u00, gratis.
Zondag 23 juni
Stadsmuzikantenfestival, Begijnhof,14u30 tot 18u00,
gratis.
Zaterdag 29 juni
Orgel 4U, Georg Koch, OLV Basiliek, 16u00, gratis.

JULI

Zaterdag 6 juli
Orgel 4U, Joost Termont, OLV Basiliek, 16u00, gratis.
Zondag 7 juli
Jekerwandeling #2, start parking Carrefour,
Luikersteenweg 1, 10u00, €5,00.
Zaterdag 12 juli
Muurschilderij Murel van Adele Renault,
café Rembrandt, gratis.
Zaterdag 13 juli
Orgel 4U, Léon Berben, OLV Basiliek, 16u00, gratis.
Dinsdag 16 juli
Openluchtcinema #1, 12 Angry Men, Julianusplein,
21u30, gratis.
Zaterdag 20 juli
Orgel 4U, Luc Ponet, OLV Basiliek, 16u00, gratis.
Donderdag 25 juli
Teseum TIJDsessie #1, Douwe Draaisma, Teseum,
20u00, gratis.
Zaterdag 27 juli
Orgel 4U, Pieter Diriksen, OLV Basiliek, 16u00, gratis.
Stijn in het Hoofd van Hawking, Stijn Meuris & Room
13, cc de VELINX, 20u00, €10,00.
Dinsdag 30 juli
Openluchtcinema #2, Terug naar morgen,
Julianusplein, 21u30, gratis.

AUGUSTUS

Donderdag 1 augustus
Old faces, new skin, Luc Daelemans,
op 12 verschillende Tongerse gevels, gratis.
Teseum TIJDsessie #2, Comigo, Teseum, 20u00,
gratis.
Zaterdag 3 augustus
Orgel 4U, Frederik Kranemann, OLV Basiliek, 16u00,
gratis.
Donderdag 8 augustus
Dagen zonder stress, diverse locaties Tongeren,
10u00 – 21u30, €5,00.
Vrijdag 9 augustus
TIJDreis #1 A & B, startlocatie pop-up bar, 19u00,
€5,00.
Le Nozze, DESCHONECOMPAGNIE, Ambiorixkazerne,
20u00, €10,00.
Zaterdag 10 augustus
TIJDrover, Stichting Laudio, Rechtbank,
11u00 – 21u00, €5,00.
GidsUUR, Dahlia Pessemiers, startlocatie pop-up bar,
Vrijthof, 11u00 – 12u00, gratis.
TIJDgeest, Frank Van Laeken, Huis Theelen,
Maastrichterstraat 8, 12u00 – 14u00, gratis.
Orgel 4U, Hans Leenders, OLV Basiliek, 16u00, gratis.
TIJDreis #2 A & B, startlocatie pop-up bar,
19u00,€5,00.
Beleef Tongeren, vertrek Stadhuisplein, 19u00,
€5,00/€12,50.

Zondag 11 augustus
TIJDrover, Stichting Laudio, Rechtbank,
11u00 – 21u00, €5,00
GidsUUR, Dahlia Pessemiers, startlocatie pop-up bar,
11u00 – 12u00, gratis
TIJDgeest, Frank Van Laeken, Huis Theelen,
Maastrichterstraat 8, 12u00 – 14u00, gratis.
TIJDreis #3 A&B, startlocatie pop-up bar, 15u00,
€5,00.
Een Jihad van liefde, cc de VELINX, 20u00, €10,00.
Maandag 12 augustus
TIJDgeest, Frank Van Laeken, Huis Theelen,
Maastrichterstraat 8, 12u00 – 14u00, gratis.
Tussen hond en wolf, vertrek cc de VELINX,
15u00 & 20u00, €10,00.
Dinsdag 13 augustus
TIJDgeest, Frank Van Laeken, Huis Theelen,
Maastrichterstraat 8, 12u00 – 14u00, gratis.
Tussen hond en wolf, vertrek cc de VELINX,
15u00 & 20u00, €10,00.
Openluchtcinema #3, Before Sunrise, Julianusplein,
21u.00, gratis.
Woensdag 14 augustus
TIJDgeest, Frank Van Laeken, Huis Theelen,
Maastrichterstraat 8, 12u00 – 14u00, gratis.
Tussen hond en wolf, vertrek cc de VELINX,
15u00 & 20u00, €10,00.
Onwaarschijnlijk waargebeurd, Geert Hautekiet,
Kasteel Widooie, 19u00, gratis.
Teseum TIJDsessie #3, Elke Geraerts, Teseum,
20u00, gratis.
Track Tracy, Grote markt, vanaf 21u30, gratis.
Donderdag 15 augustus
TIJDgeest, Frank Van Laeken, Huis Theelen,
Maastrichterstraat 8, 12u00 – 14u00, gratis.
GidsUUR, kindgids Nate Cloesen, startlocatie pop-up
bar, 11u00 – 12u00, gratis
Tussen hond en wolf, vertrek cc de VELINX,
15u00 & 20u00, €10,00.
Urban Moment, Let’s go Urban, grote markt, 17u00,
gratis.
TIJDreis #4 A&B, startlocatie pop-up bar, 19u00,
€5,00.
Onwaarschijnlijk waargebeurd, Geert Hautekiet,
Vrijthof, 19u00, gratis.
Track Tracy, Grote markt, vanaf 21u30, gratis.
Vrijdag 16 augustus
TIJDgeest, Frank Van Laeken, Huis Theelen,
Maastrichterstraat 8, 12u00 – 14u00, gratis.
Johnyboy, Elena Peeters, cc de VELINX, 14u00,
€10,00.
TIJDreis #5 A&B, startlocatie pop-up bar, 19u00,
€5,00.
Les Enfants du Paradis, Compagnie Marius,
Pliniuspark, 19u00, € 10,00.
Onwaarschijnlijk waargebeurd, Geert Hautekiet,
Neremplein, 19u00, gratis.
Laat me stilstaan, Els Roobroeck, Pentagoon Academie, 20u00, €5,00.
Track Tracy, Lampekap, Grote markt, vanaf 21u30,
gratis.
Zaterdag 17 augustus
GidsUUR, Arne Sierens, startlocatie pop-up bar,
Vrijthof, 11u00 – 12u00, gratis
TIJDgeest, Frank Van Laeken, Huis Theelen,
Maastrichterstraat 8, 12u00 – 14u00, gratis.
Orgel 4U, David Burn & Luc Ponet, OLV Basiliek, 16u00,
gratis.

Met dank aan: alle meewerkende collega’s van cultuurcentrum de VELINX, stad Tongeren, vrijwilligers en stagiaires!

Les Enfants du Paradis - Compagnie Marius,
Pliniuspark, 19u00, € 10,00.
TIJDreis #6 A&B, startlocatie pop-up bar, 19u00,
€5,00.
Onwaarschijnlijk waargebeurd, Geert Hautekiet,
Sint-Jozefplein, Nieuw-Tongeren, 19u00, gratis.
Elena, Elena Peeters, Vonk, Riksingen, 20u00, €10,00.
MoMeNTfeest, Pop-upbar, 22u00, gratis.
Zondag 18 augustus
Automata, Geert Hautekiet, pop-up bar, Vrijthof,
10u-20u, gratis.
GidsUUR, Arne Sierens, startlocatie pop-up bar,
Vrijthof, 11u00 – 12u00, gratis.
TIJDgeest - Frank Van Laeken, Huis Theelen,
Maastrichterstraat 8, 12u00 – 14u00, gratis.
TIJDreis #7 A&B, startlocatie pop-up bar, 15u00,
€5,00.
Laat me stilstaan,Els Roobroeck, Pentagoon
Academie, 15u00, €5,00
Les Enfants du Paradis, Compagnie Marius,
Pliniuspark, 19u00, € 10,00.
Laat me stilstaan, Els Roobroeck, Pentagoon
Academie, 20u00, €5,00.

Doorlopende gratis activiteiten
van 9 t.e.m. 18 augustus

Pop-up bar Tête-à-TIJD, Vrijthof.
Expo Old faces, new skin, Luc Daelemans,
Tongerse gevels.
Ten huize Theelen, Hedwig Snoeckx,
Maastrichterstraat 55.
Expo Het Portret, Bert Daenen, OLV Basiliek.
Een MoMeNT gepind, Mathias Van de Winkel,
Vrijthof.
Misconnected, Kyoko Scholiers, Vrijthof.
Archeologie & poëzie, winkelpand Julianus
MoMeNTmakers, Bistro Brandt, winkelpand
Julianus en andere locaties (zie website)
Zaterdag 24 augustus
TIJD in films/eten, Arne Sierens, Café ‘t Gerechtshof,
11u00, €5,00.
TIJD in films/auto’s, Arne Sierens, Café ‘t Gerechtshof,
15u00, €5,00.
Orgel 4U, Dana Hemelaer, OLV Basiliek, 16u00, gratis.
Zaterdag 31 augustus
Orgel 4U, Jean-Luc Perrot, OLV Basiliek, 16u00,
gratis.

SEPTEMBER

Vrijdag 6 september
Expo TIJD, Maxim Renard, Ursulakapel, 14u00 – 18u00,
gratis. Geopend t.e.m. 29 september. Toegankelijk elke
donderdag en vrijdag tussen 14u.00 en 18u.00 en op
zaterdag en zondag tussen 10u.00 en 18u.00.
Zaterdag 7 september
Orgel 4U - Peter Merckx & Luc Ponet, OLV Basiliek,
16u00, gratis.

OKTOBER

Zaterdag 19 oktober
Jekerwandeling #3, start Pliniuspark, Fonteindreef 6,
12u30 – 17u30, €5,00.
Zaterdag 26 oktober
TIJDcongres, cc de VELINX, 20u30, €10,00.

