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Meer dan 65 kunstenaars reageerden op de Open Call.
MoMeNT koos hieruit acht projecten die het meest aansluiten
op het festival en waaruit MoMeNT de ‘TIJDreizen’ distilleert:
7 TIJDreizen doorheen de stad Tongeren waar nieuw
talent diverse aspecten van de TIJD behandelen. Tegen
9 augustus is hun werk, (tentoonstelling, muziekoptreden,
theatervoorstelling,
architectuurwerk,
fotoreeks,
audiovoorstelling, …) af om met het publiek te delen.
Met dit project wil MoMeNT een platvorm bieden voor
pas afgestudeerde of reeds gevestigde kunstenaars.
De coaches van 2019 zijn: Kristof Timmerman, Katherina
Smets, Joris Caluwaerts, Rein Deslé en Dimitri Duquennoy.
Als toemaatje bij de MoMeNTmakers komt dit jaar de
experimentele dansfilm Nous trois van Jonas Baeckeland.

De MoMeNTmakers zijn een essentieel
onderdeel van het hele MoMeNTopzet.
Via sociale media werd er een oproep
verstuurd naar kunstenaars van de meest
verschillende pluimages. MoMeNT
nodigde toekomstige, net-afgestuurde
of reeds gevestigde kunstenaars uit om
na te denken over het thema TIJD.
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TIJDreis #1 parcours A+B: vrijdag 9/08 om 19u00
TIJDreis #2 parcours A+B: zaterdag 10/08 om 19u00
TIJDreis #3parcours A+B: zondag 11/08 om 15u00
TIJDreis #4parcours A+B: donderdag 15/08 om 19u00
TIJDreis #5 parcours A+B: vrijdag 16/08 om 19u00
TIJDreis #6 parcours A+B: zaterdag 17/08 om 19u00
TIJDreis #7 parcours A+B: zondag 18/08 om 15u00
Deelnemen aan een TIJDreis kost € 5,00. Tickets kunnen
online gekocht worden of de dag zelf aan de kassa.
5

Lien Thys is afkomstig uit Antwerpen, heeft een
bachelor Taal- en Letterkunde en een bachelor en
master Dramatische Kunsten. Voor MoMeNT’19
voert ze een monoloog op over een vrouw van
midden twintig, een millennial, die op een bepaald
moment voor een voldongen feit wordt gesteld;
namelijk dat haar vrienden denken dat ze dood is. Aan
de hand van dit eenvoudig, eerstegraads en absurd
verhaal probeert ze een zoektocht naar zichzelf te
organiseren. In die zoektocht graaft ze dieper en
gaat ze op zoek naar vanzelfsprekendheden van
onze collectieve TIJDsgeest.

Lien
Thys
(°1993)

9, 10, 15, 16 en 17/08
om 19u (parcours A)
11 en 18/08
om 15u (parcours B)
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Nel Bonte komt uit Roeselare en heeft een master
in Beeldende Kunsten. Gedurende haar Noorse
residentie (juni 2018) heeft ze gewerkt rond de
thema’s tijd en de typische architectuur van de streek
Hameenkyro te Finland. Doorheen de dag verandert
de stand van de zon, de tijd gaat altijd vooruit
waardoor er prachtige schaduwen ontstonden op
de hutjes die ze tegenkwam langs de wandelpaden.
Om nog meer licht en schaduwpartijen te bekomen
heeft ze de architecturale hutten in maquette
vorm nagebouwd. Uit een 100-tal composities
heeft ze één ontwerp monumentaal uitwerkt. Dit
werk gaat dagelijks verhuizen en transformeren met
behulp van passanten.

Nel
Bonte
(°1986)

Locatie
09/08: Hospitaalplein
10/08: Museumplein
11/08: Museumplein
12/08: Museumplein
13/08: Begijnhof
14/08: Veemarkt
15/08: Veemarkt
16/08: Veemarkt
17/08: Grote markt
18/08: Vrijthof
van 12u - 20u
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Bastiaan van Aarle woont in Berchem en heeft een
bachelor en master Beeldende Kunsten: fotografie.
Met Moving Mountains ondergraaft Bastiaan van
Aarle de berg als een statische, onbeweeglijke
massa. Een zacht kleurpallet verschijnt door de
trage beweging die het landschap zelf maakt. Van
Aarle combineert verschillende momenten in de tijd
tot één beeld. Hij bewandelt alle mogelijkheden van
fotografie en video om zo het verstrijken van de tijd
zichtbaar te maken.

Bastiaan
van
Aarle
(°1988)

Locatie
Brandt, Clarissenstraat 2
9, 12, 13, 14, 15 en 16/08
van 14u - 19u
10, 11, 17 en 18/08
van 10u - 19u
+ onderdeel van parcours A
op 9, 10, 15, 16 en 17/08 om 19u
+ onderdeel van parcours A
op 11 en 18/08 om 15u
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Luk van der Hallen een Limburgse designontwerper
en beeldend kunstenaar uit Maasmechelen. Het begrip
‘traagheid’ is fascinerend, maar moeilijk te verbeelden. In
zijn concept is er een tafel met een lengte van plusminus
vijf meter, een tafellaken en een kristallen bloemenvaas.
Door middel van een slinger kan de bezoeker het tafellaken
langzaam naar een kant trekken, en zo de breekbare vaas
van de tafel doen vallen. Echter door de opeenvolgende
reductie moet de bezoeker ontelbare keren draaien om
een kleine beweging te veroorzaken. Hier stelt zich de
interessante vraag in hoeverre de bezoeker bereid is om
zijn energie en tijd in te zetten om iets moois te vernietigen.
Tegelijkertijd verwelken de bloemen. De vergankelijkheid
zet ook aan om te vervangen en te vernietigen

Luk
van der
Hallen
(°1955)

Locatie
Winkelpand, via Julianus
9, 12, 13, 14, 15 en 16/08
van 14u - 19u
10, 11, 17 en 18/08
van 10u - 19u
+ onderdeel van parcours B
op 9, 10, 15, 16 en 17/08 om 19u
+ onderdeel van parcours B op
11 en 18/08 om 15u
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FLATLAND

Benjamin
Verhoeven
(°1991)
Joris
Schoenmaeckers
(°1971)

Flatland,
Benjamin
Verhoeven
&
Joris
Schoenmaeckers zijn geen onbekenden voor
MoMeNT. Tijdens de eerste editie namen ze al deel
als MoMeNTmakers met hun Maanlanding. Benjamin
studeerde Film- en Theaterwetenschappen en
behaalde een diploma als dramadocent/regisseur
waarnaast Joris studeerde op de toneelacademie
van Maastricht. Voor MoMeNT’19 deden ze een
artistiek onderzoek naar een soort geluidentheater.
In plaats van heel ver vooruit te gaan in de tijd hebben
ze nu het omgekeerde gedaan en zijn ze aanbeland
bij de lierdraaier. De connectie tussen dit figuur
en de cyclische beweging van de tijd ontlenen we
aan het bekende klassieke leid van Franz Schubert
“Der Leiermann”. Het eindproduct is een korte
voorstelling over een eenzame lierdraaier die
dag in dag vanuit dezelfde routine via zijn draaiorgel
een magische ontdekking doet.

9, 10, 15, 16 en 17/08
om 19u (parcours B)
11 en 18/08
om 15u (parcours B)
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Corinne Heyrman woont in het Nederlandse
Eindhoven en heeft een Bachelor en Master in
Drama/Woordkunst, nadien haalde ze nog een
post academische opleiding tot dramadocent aan
de Toneelacademie van Maastricht. Corinne voert
samen met toevallige passanten op een minitribune
in Tongeren gesprekken over het tijd nemen om te
kijken naar wat er gebeurt in de wereld, maar ook
over bekeken worden. Want op de tribune heb je
zelf, terwijl je kijkt, veel bekijks. Met deze verhalen
maakt ze nadien een audiovoorstelling op dezelfde
plekken waar ook de interviews plaatsvonden.

Corinne
Heyrman
(°1994)

Locatie
09/08:		
10/08:
11/08:
12/08:
13/08:
14/08:
15/08:
16/08:
17/08:
18/08:

Gallo-Romeins Museum
Ambiorix Kazerne
Veemarkt
Begijnhof
Paspoel
Stationsplein
Grote Markt
Vrijthof
Hospitaalplein
Plinius

Toonmomenten
13u, 14u, 15u, 16u, 17u, 19u
Hierop kunnen dus mensen zich
bij mij aanmelden om te komen
luisteren.
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Emmy Wils uit Tongeren begon haar muzikale
opleiding reeds op jonge leefTIJD aan de
plaatselijke Stedelijke Muziekacademie en behaalde
nadien een master in de Muziek en Klassiek
Piano. Voor MoMeNT’18 speelde ze samen met
vijf medemuzikanten het ‘Vortex Temmorum’ van
Gérard Grisey. Tijdens MoMeNT’19 geeft ze een
concert zoals dat 150 jaar geleden gebeurde, in de
tijd van Johannes Brahms, meest gebruikelijk was:
een huiskamerconcert.

Emmy
Wils
(°1994)

9, 10, 15, 16 en 17/08
om 19u (parcours A)
11 en 18/08
om 15u (parcours A)
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In 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.
Nous Trois is tevens geselecteerd voor de Europese
kortfilmcompetitie Go Short. De films van de
Europese competitie zijn verdeeld in dertien
filmblokken en zijn te zien tijdens Go Short 2019.
De winnaars in de categorie fictie, documentaire
en animatie mogen hun film kwalificeren voor de
Oscars.

Kortfilm
Nous
Trois

regie: Jonas Baeckeland
concept: Anne-Lore Baeckeland

9, 10, 15, 16 en 17/08
om 19u (parcours B)
11 en 18/08
om 15u (parcours B)
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In de sfeer van de MoMeNTmakers
Drie woord- en taalkunstenaars, Gülcan
Kahraman, Moya De Feyter en Jee Kast,
Graaf mij werden uitgenodigd om actief deel te
Archeologie nemen aan een lopend archeologisch
onderzoek in Tongeren en er in hun schrijven
& Poëzie
over te reflecteren. Auteur en grafisch
vormgever Paul Verrept coachte hen
daarbij. In de laatste fase ging videokunstenaar Eric Engels aan
de slag met de teksten van de drie auteurs.

Luc Daelemans richt zijn lens op 12
excentrieke personen met tatoeages. De
‘gepimpte’ lichamen met waardevolle
tatoeages zorgen onvermijdelijk voor een
Luc
verrassingseffect. De huizenhoge foto’s
Daelemans sieren de eerste stad van België en getuigen
van verbeeldingskracht en een ontmoeting
met verschillende lagen van identiteit.

Deze unieke samenwerking tussen archeologen, woordkunstenaars
en videokunstenaar mondt uit in een ‘immersieve’ installatie. De
bezoeker wordt getuige van archeologische woordvondsten.

12 foto’s / 12 locaties

In samenwerking met het Gallo-Romeins Museum
Openingsuren expo
van 9 t.e.m. 18 augustus
maandag - vrijdag: van 14u00 - 19u00
zaterdag - zondag: van 10u00 - 19u00
Locatie
Julianus - GRATIS

Ten huize
Theelen
Hedwig
Snoeckx

Old faces,
new skin

1. Sint-Catharinastraat 54
2. Sint-Ursulastraat 1
3. Leopoldwal 29
4. Piepelpoel 9
5. Stadhuisplein 7
6. Hasseltsesteenweg 449
7. Maastrichterstraat 10
8. Café ‘t Gerechtshof
9. Fonteindreef 8
10. Gallo-Romeins
Museum
11. de VELINX
12. Stadsarchief

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

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
met schaduw, een 3-D installatie.
Locatie
Maastrichterstraat 55, Tongeren
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10 & 11 augustus

TIJDrover
Stichting Laudio

11u00 - 21u00 | Start om 5 min. | € 5
12 > 15 augustus

Tussen hond en wolf
UNM & MoMeNT

15u00 & 20u00 | Vertrek aan de VELINX | € 10

Les Enfants du Paradis
Compagnie Marius
19u00 | Pliniuspark | € 10
16 & 18 augustus

Laat me stilstaan
Els Roobroeck

20u00 | Pentagoon Academie | € 5

tickets & het volledige programma

moment.tongeren.be

Verantwoordelijke uitgever: Dorien Bollaers, Dijk 111, 3700 Tongeren

12 > 15 augustus

