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 Juni 2012 * OPEN CIRCUIT: EXTENDED * Pand ‘KOLONIALE WAREN’ & ‘HUIS HOSTE’ , Koningin Astridlaan 81-85, Hasselt. 
                                                                  Manifesta 9 - parallel event!



INKOM    Vvk Ticketmatic  € 5 (Leden BELGIE) / € 7 
                             Kassa  € 6 (Leden BELGIE) / € 8

Cast   Keira Knightley, Michael Fassbender, 
           Viggo Mortensen, Vincent Cassel 

DATUM   vr 18 mei 2012
AANVANG  20.00 u.
INKOM   Vvk Ticketmatic  € 5 (Leden BELGIE) / € 7 
                          Kassa  € 6 (Leden BELGIE) / € 8

Cast   Michael Fassbender, Carey Mulligan, Lucy 
              Walters, Mari-Ange Ramirez, James Badge Dale... 

Dertiger Brandon (Michael Fassbender) leidt in New York City een routinematig dub-
belleven. Overdag floreert hij als volbloed-yuppie, ambitieus en succesvol in zijn werk. 
Na kantoortijd gaat hij vanuit een onstilbare drift op vrouwenjacht en bevredigt zijn 
lusten met extreme porno, webcamdates en anonieme vluggertjes in groezelige steegjes. 
Ogenschijnlijk heeft hij zijn leven onder controle, zich niet bewust van de neerwaartse 
spiraal van zijn vleselijke verlangens... Tot zijn eigenzinnige zusje Sissy (Carey Mulligan) 
komt logeren. Brandons zorgvuldig afgeschermde privéleven raakt volledig ontregeld. Hij 
wordt pijnlijk geconfronteerd met zijn eenzaamheid, zijn verleden en zijn schaamte.

Wenen aan de vooravond van WO I. Geïntrigeerd door de uitdaging van een onmogelijke 
zaak, neemt de jonge Dr. Carl Jung (Michael Fassbender) de onstabiele maar aantrek-
kelijke Sabina Spielrein (Keira Knightley) onder zijn hoede als patiënte. Gewapend met 
de methode en de hulp van zijn leermeester, de gerenommeerde psychoanalyst Sigmund 
Freud (Viggo Mortensen), gaat Jung aan de slag. Maar al snel vallen beide titanen van de 
psychoanalytische benadering voor de sensuele Sabina. Ze raken hopeloos verstrikt in een 
web van intriges, tussen hen en hun seksueel hulpbehoevende patiënte.

A DANGEROUS 
METHOD

R
O

2011

Regie > David Cronenberg

(UK / 2011 / 35 mm / 99’)

DATUM    vr 27 april 2012
AANVANG    20.00 u.

De Canadese koning van de venerische horror en baron 
van het bloed David Cronenberg verwent het filmpu-
bliek al jaren met klassefilms als The Fly, Dead Ringers, 
Crash, eXistenZ, Spider, A History of Violence en Eastern 
Promises. Toch liet hij ons bijna vijf jaar wachten op een 
nieuwe film. Het vervolg op de beklijvende maffiaprent 
‘Eastern Promises’ (kc BELGIE, 2008) komt er voorlopig 
niet. Maar geen nood, Cronenberg bedenkt ons immers 
met twee nieuwe films. ‘Don DeLillo’s Cosmopolis’ staat 
in de steigers en wordt later op het jaar gelanceerd. Eerst 
laat hij in ‘A Dangerous Method’ zijn fascinatie voor 
on(der)bewuste verlangens, seksuele driften en unheim-
liche transformaties van fysieke en mentale aard de vrije 

loop. In deze beklijvende historische kroniek die de beginperiode van de psychoanalyse 
schetst, jaagt de regisseur minder dan in zijn andere films het visuele effect na. De strijd 
die de personages - de psychoanalysten Carl Jung en Sigmund Freud en hun begeerlijke 
maar gestoorde patiënte Sabina Spielrein - aangaan met hun innerlijke demonen, weet de 
regisseur via uitstekende dialogen uit te werken tot een bijzonder stuk cinema. 

De schitterend cast die David Cronenberg hiervoor rond zich schaarde speelt hierin uiter-
aard een grote rol. Viggo Mortensen (Freud) en Vincent Cassel (Otto Gross) werkten eerde 
al samen in Cronenbergs ‘Eastern Promises’. Reizende ster Michael Fassbender (zie ook cast 
‘Shame’ van Steve McQueen, vr 18 mei 2012) bevestigt zijn status als excellent acteur door 
Carl Jung perfect gestalte te geven. En Keira Knightley duikt met glans in dit cinefiel avon-
tuur als hysterische maar uiterst bevallige Sabrina. Op het witte doek knettert het letterlijk 
tussen deze acteurs. Samen tillen ze deze a-typische maar schitterende Cronenberg-film naar 
een zeldzaam niveau.  
adangerousmethod-themovie.com

O  Gouden Leeuw-nominatie Filmfestival van Venetië 2011

Regie > Steve McQueen

De Britse beeldend kunstenaar Steve McQueen 
experimenteerde eerder al met het filmmedium. 
Zijn schokkende langspeelfilm ‘Hunger’ (kc BEL-
GIE, 2009), over de Ierse hongerstaking in 1981, 
ging in première tijdens het Filmfestival van Can-
nes in 2008 en werd meteen bekroond met de ‘Ca-
méra d’Or’ (first-time director). McQueen lost met 
zijn tweede film ‘Shame’, een rauw portret over 
seksverslaving en schaamte, de verwachtingen 
ruimschoots in. Geen hapklare brok cinema maar 
een indringend en gelaagd psychologisch portret, 

SHAME
(UK / 2011 / 35 mm / 101’)

O Gouden Leeuw-nominatie, winnaar Beste Acteur (Michael Fassbender) 
      Beste Film (CinemAvvenire & FIPRESCI) Filmfestival van Venetië 2011

opgebouwd uit indringende scenes waarbij de regisseur zijn observaties niet interpreteert 
maar ze ongezouten ‘in the face’ projecteert. Overladen met superlatieven wordt deze 
bijzondere prent internationaal met lof onthaald. Naast de uitzonderlijke regie gaan de 
sterke prestaties van acteurs Michael Fassebender  - als sexverslaafde dertiger Brandon 
- en Carey Mulligan - als extraverte zus Sissy - niet onopgemerkt voorbij. ‘Shame’ was 
tot nog toe goed voor 21 prijzen en 41 nominaties op internationale filmfestivals en ook 
in 2012 lijkt er geen einde te komen aan de terechte prijzenregen.

www.foxsearchlight.com/shame

‘Een pakkende, naargeestige en subliem gemaakte mind trip van 
een rasregisseur die meer en meer afstapt van zijn videokunst-
roots en daarbij - godzijdank - schaamte noch inhibitie kent.’ 
Dave Mestdagh - Knack Focus

2011O
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INKOM    Vvk Ticketmatic  € 5 (Leden BELGIE) / € 7 
                             Kassa  € 6 (Leden BELGIE) / € 8

A DANGEROUS 

Cast    Sean Penn, Frances McDormand, Judd Hirsch, Eve Hewson, Harry Dean Stanton, Joyce Van Patten, Kerry Condon, David Byrne!
Muziek  David Byrne, Will Oldham

Regie > Paolo Sorrentino

Cheyenne (Sean Penn) is een ex-rockster. De gothic look is gebleven 
maar zijn leven slijt hij teruggetrokken, samen met zijn vrouw Jane 
(Frances McDormand), in een gigantisch landhuis in Dublin. Maar er 
is verandering op til. De dood van zijn Joodse vader, met wie hij amper 
contact had, leidt Cheyenne naar New York. Daar ontdekt hij diens 
aparte obsessie: de drift om zich te kunnen wreken op een ex-nazi voor 
de vernederingen waar hij lang geleden het slachtoffer van was. Chey-
enne beslist de queeste van zijn vader verder te zetten. Op zijn eigen 
ritme begint hij aan een levensveranderende reis door het hart van Ame-
rika om de aartsvijand van z’n vader op te sporen en te confronteren 
met het sinistere verleden. 

Uit de handen van acteur Sean Penn ontving de Italiaanse regisseur Paolo Sorrentino in 2008 de 
juryprijs voor zijn film ‘Il Divo’ tijdens het filmfestival van Cannes. Het is daar dat de eerste plan-
nen werden gesmeed om samen te werken. Dat Sorrentino deze internationale steracteur zou laten 
opdraven als gothrocker die het midden houdt tussen Rain Man, Robert Smith van The Cure en 
Ozzy Osbourne blijkt nu pas in de bijzondere roadmovie ‘This Must Be The Place’. Maar daar houdt 
het niet op voor deze Italiaanse cineast. Hij wist ook David Byrne (Talking Heads) - die we ook als 
zichzelf terugzien in de film - en Will Oldham (kc BELGIE, 1997) te strikken voor de filmscore en 
op de soundtrack vinden we verder muziek van goed volk als Julia Kent (kc BELGIE, 2010), Jonsi 
& Alex, Gavin Friday en Iggy Pop. Toch is ‘This Must Be The Place’ geen muziekfilm. Het is een 
melancholische roadmovie geworden met de nodige referenties naar klassiekers als ‘The Straight 
Story’ van David Lynch en ‘Paris, Texas’ van Wim Wenders. En zoals het een geslaagde roadmovie 
betaamt is het niet de bestemming die telt maar de tocht er naartoe; door Sorrentino behandeld op 
een diepmenselijke manier, met een verrassende beeldvoering, elegante fotografie... en bovenal uit-
stekende randscènes en vluchtige dialogen die de onderliggende boodschap achteloos onthullen.  
 
Web trailer: youtu.be/GcScCK8aJa4

O Gouden Leeuw-nominatie, winnaar Beste Acteur (Michael Fassbender) 
      Beste Film (CinemAvvenire & FIPRESCI) Filmfestival van Venetië 2011

(IT/FR/IR / 2011 / 35 mm / 118’

O  Gouden Palm-nominatie en Prijs van de Oecumenische Jury, Filmfestival van Cannes 2011

DATUM   vr 25 mei 2012
AANVANG  20.00 u.
INKOM    Vvk Ticketmatic  € 5 (Leden BELGIE) / € 7 
                             Kassa  € 6 (Leden BELGIE) / € 8
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Michael Chapman (UK)

MICHAEL CHAPMAN
Na de gesmaakte passage van folklegende Vashti Bunyan (kc BELGIE, 2006) haalt kunsten-
centrum BELGIE opnieuw een legendarische figuur uit de Engelse avontuurlijke folkscene naar 
Hasselt. Chapman begon zijn carrière in het Engelse folkcircuit in 1967. Hij tekende al snel bij 
Harvest - thuishaven in die tijd ook van bands als Pink Floyd en Deep Purple - waarvoor hij 
vier legendarische albums opnam. Na de meer dan dertig albums die hij maakte sinds eind jaren 
zestig was het Sonic Youth-gitarist Thurston Moore die hem weer in de publieke belangstelling 
bracht via een interview voor het Amerikaanse tijdschrift The Fret Board en de release van de 
schitterende lp ‘The Resurrection and Revenge of the Clayton Peacock’. 

Michael Chapman maakte de connectie met de alternatieve Amerikaanse scene echter al eerder 
door te touren en samen te werken met muzikanten als Jack Rose, Glenn Jones en No Neck Blues 
Band, niet toevallig bands die eerder al opmerkelijke concerten gaven in kunstencentrum BEL-
GIE. Op de in 2011 verschenen verzamelaar ‘Trainsong: Guitar Compositions 1967-2010’ voor 
Tompkins Square vinden we ‘Trying Times’ terug, een beklijvend requiem voor de in 2009 over-
leden Jack Rose. Het is dan ook een eer en een genoegen om deze Engelse tegenhanger van John 
Fahey, Sandy Bull, Peter Walker, Robbie Basho en wat ons betreft Jack Rose te mogen ontvangen 
op het BELGIE-podium.  

www.michaelchapman.co.uk

+ BLUES CONTROL with LARAAJI & ARJI (US)

BLUES CONTROL with LARAAJI & ARJI
Tot twee maal toe (2008 & 
2009) wisten Lea Choa & Russ 
Waterhouse als Blues Control 
het publiek in kunstencentrum 
BELGIE te charmeren met 
fuzzy distortions, poppy melo-
dieën en kabbelende elektro-
nica die in de clinch gaan met 
pulserende ritmes en huizenho-
ge gitaarriffs. De uitzonderlijke 
samenwerking tussen Blues 
Control en de 69-jarige klank- 

en lachtherapeut, new age- en zitherguru ‘Laraaji’ - check ‘Ambient 3: Day of 
Radiance’ uit Brian Eno’s legendarische ambientreeks - en zijn wederhelft Arji 
was, samen met de fantastische FRKWYS Vol. 8 release voor RVNG die ze 
samenbracht, de ideale aanleiding om Blues Control opnieuw uit te nodigen.

www.last.fm/music/Blues+Control        laraaji.blogspot.com

DATUM    za 21 april 2012
AANVANG   20.00 u.
INKOM    VvkTicketmatic   € 8 (leden BELGIE) / € 10
                             Kassa   € 9 (leden BELGIE) / € 11
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MICHAEL CHAPMAN

 

Aroma di Amore
> CD-presentatie ‘SAMIZDAT’<
(Onderstoom Records, april 2012)

Omdat ze er zin in hebben en het bloed kruipt waar het niet gaan 
kan. Omdat de groep nog lang niet is uitgepraat. Over de essentie, 
in de muziek, in de wereld. Een wereld die hard is en meedo-
genloos en het individu zowel voortrekt als laat verrekken. De 
rauwe onverbloemde realiteit, scherp en compromisloos met de 
maturiteit van heren die weten wat er te koop is. Met de tomeloze 
energie van een groep die nog niks aan relevantie heeft ingeboet. 
Dat alles is ‘Samizdat’.

Aroma Di Amore was in de jaren 80 een van de meest originele 
Belgische bands. Ze waren bij de eersten om elektronica te com-
bineren met rock, maar het was vooral de mix van vlijmscherpe, 
maatschappijkritische Nederlandstalige teksten met onconventi-
onele songstructuren die hen een cultstatus opleverde in bin-
nen- en buitenland. Ze debuteerden op Humo’s Rock Rally 1982 
en brachten in de daaropvolgende jaren een reeks platen uit die 
hun weg vonden naar een klein maar loyaal publiek. Live werd 
en wordt de band geapprecieerd omwille van hun energieke en 
gedreven optredens.

www.aromadiamore.be
www.facebook.com/aroma.di.amore

             +

 Afterparty - DJ SET
  DIRK DA DAVO
(The Neon Judgement / Neon Electronics)

    Elvis Peeters (zang)         Fred Angst (gitaar)       Lo Vermeulen (bas)

DIRK DA DAVO
>Afterparty - DJ-set 

Dirk Da Davo, samen 
met TB Frank het 
muzikale brein achter 
‘The Neon Judgement’, 
was ook top-DJ in het 
legendarische Atelier, 
een begrip uit het Leu-
vense nachtleven van 
de prille jaren 80. Waar 
de Belgische new/cold 
wave scene zich rond 
de dansvloer schaarde 
en als vorm van contact 

Aroma di Amore

achteloos kruisende blikken ruimschoots volstonden. Misschien 
dat enkelingen er op 28 april weer bij zullen zijn. Het V.E.R. dat 
er destijds events organiseerde als ‘Eine Neue Tanzparty’, ‘It’s 
Lov(n)ely at the Top’... zal alleszins voltallig aanwezig zijn. 

www.youtube.com/user/judgementtv
  

DATUM    za 28 april 2012, i.s.m. het V.E.R.
AANVANG   20.00 u.
INKOM     VvkTicketmatic  € 8 (leden BELGIE) / € 10
                              Kassa   € 9 (leden BELGIE) / € 11
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John Butcher - tenor- en sopraansaxofoon
Joachim Badenhorst - tenorsaxofoon, basklarinet, klarinet

KYLE BRUCKMANN’S 

KYLE BRUCKMANN’S WRACK

Kyle Bruckmann - hobo, Engelse hoorn
Jason Stein - Basklarinet
Tim Daisy - drum 
Anton Hatwich - bas
Jen Clare Paulson - altviool

Met de schitterende nieuwe cd Cracked Refraction voor Porter Records (zie 
ook Nate Wooley, Taylor Ho Bynum, Henry Grimes...) laat de Amerikaanse, in 
San Franscisco residerende hobo- en Engelse hoornspeler Kyle Bruckmann, een 
derde Wrack-release op ons los. Sinds 2002 brengt dit gezelschap een verras-
sende combinatie van stijlen en genres. Van jazz over klassieke modernismen en 
improvisatie, met een stevige dynamiek die rechtstreeks schatplichtig is aan de 
Afro-Amerikaanse jazzerfenis, dat is waar dit bijzondere gezelschap voor staat. 
Bruckmann verkastte in 2003 vanuit Chicago naar San Franscisco, maar omringt 
zich met een uitgelezen gezelschap van ex-stadsgenoten (Stein, Daisy, Hatwich) 
die Motives for Jazz en kunstencentrum BELGIE de afgelopen jaren al menig 
hoogtepunt wisten te bezorgen met bands als The Vandermark 5, The Rempis 
Percussion Quartet, The Engines.

Het ongewone instrumentarium, de hoge graad van toegankelijkheid, de bijzon-
dere kruisbestuiving tussen klassiek en jazz en de dunne lijn tussen improvisatie 
en compositie die door Bruckmann, Daisy, Stein, Hatwich en Paulson met gemak 
en veelvuldig wordt overschreden, maakt van Wrack een uitzonderlijk gezelschap. 
Uiteraard knettert het live nog meer dan op een geluidsdrager. Afspraak op 5 mei 
dus voor het Europees debuut van Kyle Bruckmann’s Wrack. 

www.kylebruckmann.com/projects/wrack

WRACK (US) Feat. Tim Daisy, Jason Stein, Anton Hatwich, Jen Clare Paulson

+ John Butcher & Joachim Badenhorst (UK/BE)

John Butcher & Joachim Badenhorst

John Butcher - tenor- en sopraansaxofoon
Joachim Badenhorst - tenorsaxofoon, basklarinet, klarinet

De Engelse saxofonist John Butcher groeide sinds begin jaren tachtig uit tot een van de meest 
invloedrijke muzikanten uit de improvisatiescene. Toch schuwt hij compositie niet en laat 
hij regelmatig elektronische klanken toe in zijn weergaloos saxspel. Hij is wereldwijd een 
geliefd sparringpartner - denk aan zijn samenwerkingen met o.a. Derek Bailey, John Stevens, 
Gerry Hemingway, Gino Robair, John Edwards, Toshimaru Nakamura, Eddie Prevost, Paul 
Lovens, Phil Minton, AMM,... - en ging gretig in op het voorstel om, voor het eerst, een 
spontane samenwerking aan te gaan met de jonge Belgische tenorsaxofonist en rietspeler 
Joachim Badenhorst.

Badenhorst pendelt tussen New York, Chicago en Antwerpen, speelde enkele markante 
concerten met het Han Bennink Trio en scherpte in 2011 verder zijn zin voor muzikaal 
avontuur aan door samen te werken met mensen als Spencer Yeh en Dennis Tyfus. Hij 
gaat dan ook met open vizier de samenwerking met John Butcher, een van zijn lichtende 
voorbeelden, tegemoet.

www.johnbutcher.org.uk | www.joachimbadenhorst.com

DATUM    za 05 mei 2012
AANVANG   20.00 u.
INKOM    VvkTicketmatic  € 8 (leden BELGIE & MfJ) / € 10
                              Kassa  € 9 (leden BELGIE & MfJ) / € 11

OPEN CIRCUIT  
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Feat. Tim Daisy, Jason Stein, Anton Hatwich, Jen Clare Paulson
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Met het internationaal productiehuis ‘Open Circuit’ verruimt kunstencentrum BELGIE sinds 2005 het draagvlak voor trendsettende collectieven, innoverende 
producties en interdisciplinaire ontwikkelingen. Gehuisvest in de beschermde monumenten ‘Huis Hoste’ & pand ‘Koloniale Waren’ beantwoordt ‘Open Circuit’ 
aan een aanhoudende (inter)nationale vraag van kunstenaars en publiek om vaste productionele waarden los te laten en onverwachte kruisbestuivingen en samen-
werkingen aan te gaan tijdens meerdaagse Open Circuit-events. Een (inter)nationale groep beeldend kunstenaars, theatermakers, schrijvers, muzikanten, perfor-
mers, fotografen en filmmakers verrassen ons sinds 2005 met spraakmakende interdisciplinaire Open Circuit-events als ManGod, Femmes, Insight, iNTERacT, 
FatCat, Habitat, Crew(s), JapanImprov ...

In aanloop van de renovatie van de historische gebouwen Open Circuit - pand ‘Koloniale Waren’ en ‘Huis Hoste’ kan u tijdens Open Circuit: Extended kennismaken met 
wat de toekomst zal brengen voor dit bijzonder stuk erfgoed. De restauratie zal vanaf 2013 worden gerealiseerd met steun van het Vlaams Fonds voor Culturele Infrastruc-
tuur (Foci, sectorale middelen voor erkende Kunstencentra) en Onroerend Erfgoed Vlaanderen (dankzij een bijkomende erkenning als Open Monumentenvereniging). 
‘Open Circuit: Extended’ plaatst de bijzondere synergie tussen erfgoed en een nieuwe, hedendaagse culturele bestemming in de kijker en werd opgenomen in de reeks Pa-
rallel Events van Manifesta 9, de Europese Biënnale voor Hedendaagse Kunst die van juni tot september 2012 plaatsvindt op de site van de voormalige mijn in Waterschei.

www.open-circuit.com 

 Manifesta 9 - Parallel Event
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PAUL PANHUYSEN (NL)  VAAST COLSON (BE)

IAN ANDERSON (UK -TDR)   FELIX BAUMSTEIGER (BE)  
TOM VANUYTRECHT (BE)  MEHDI HERCBERG (FR - Shoboshobo) 

JAKUB REHAK (CZ/BE)  MIKE CARREMANS (BE)  
HANS BECKERS (BE)  WANNES DENEER (BE, Tuning People)  
MANU ENGELEN (BE)   REMCO ROES (NL) e.a ! 

 
TORTOISE (US, i.s.m. Pop In Limburg)

ABATTOIR FERME ‘A Brief History Of HELL’ 
ONTROEREND GOED supports ‘XXXO’

HANS BECKERS (BE) ‘Sonare Machina’ 
PAUL PANHUYSEN (NL) & YVAN ETIENNE (FR, SONIC art & design) 

Afsluiting Part #1 juni 2012 !  
RON SCHNEIDERMAN (US - Sunburned Hand of The Man) & more ! 

                    p.7
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EXTENDED

ALLE OPENINGSDAGEN : PARCOURS  > CONCERTEN - PERFORMANCES  - ARTWORK  - INSTALLATIES - VISUALS - PODIUM  - BAR - DJ’S
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TORTOISE
E X T E N D E D

Paul Panhuysen (NL) 
Vaast Colson (BE) 
Ian Anderson (UK -TDR)  
Felix Baumsteiger (BE)
Mehdi Hercberg (FR - Shoboshobo) 
Tom Vanuytrecht (BE)  
Wannes Deneer (BE, Tuning People)
Jakub Rehak (CZ/BE)
Mike Carremans (BE)
Hans Beckers (BE) 
Manu Engelen (BE) 
Remco Roes (NL) e.a. ...

‘Open Circuit: Extended’ brengt de teller nu op 17 Open Circuit-edities en ver-
zamelt opnieuw een uitdagende groep kunstenaars die unieke statements maken 
in disciplines als beeldende kunst, muziek, theater, film, performance... of deze 
overstijgen. De eerste lichting genode gasten Paul Panhuysen (NL), Vaast Col-
son (BE), Ian Anderson (UK -The Designers Republic), Felix Baumsteiger (BE), 
Mehdi Hercberg (FR - Shoboshobo), Jakub Rehak (CZ/BE), Mike Carremans 
(BE), Wannes Deneer (BE, Tuning People), Hans Beckers (BE), Tom Vanuy-
trecht (BE), Manu Engelen (BE) en Remco Roes (NL) ontwikkelen vanaf begin 
juni een dynamisch interdisciplinair parcours in een uniek evenementiëel kader. 
In afwijking van eerdere, tweedaagse festivaledities wordt Open Circuit: Exten-
ded organisch gespreid over een langere periode, parallel met Manifesta 2012. 
Binnen deze periode worden een reeks publieke openstellingen opgezet waarbij 
de sterke dynamiek tussen erfgoed, beeldende kunst en belendende disciplines 
centraal wordt gezet. De expo die op 2 juni van start gaat is verderop in juni 
(fase #1) exclusief te bezichtigen tijdens de evenementen op vrijdagavonden 8, 
15, 22 en 29 juni. Volg de websites open-circuit.com en kunstencentrumbelgie.
com voor data, online tickets, extra gasten, toevoegingen en updates.   

www.paulpanhuysen.com | www.thedesignersrepublic.com | www.shoboshobo.com | 
www.vanuytrechttom.blogspot.com | www.hanstheys.be/artists/vaast_colson | vimeo.
com/32083440 | youtu.be/0607nzp6xQ4 | www.bamart.be/persons/detail/nl/839 | 
www.remcoroes.nl | www.vrijekunsten.phl.be/videos/ManuEngelen.mov | www.spirito-
forr.com |  www.myspace.com/hansoiseau | www.tuningpeople.be ...

> Exclusief concert- in samenwerking met Pop In Limburg ! 
> Line up  Dan Bitney, Johnny Herndon, John McEntire,
                  Douglas McCombs en Jef Parker.

Een van de muzikale hoogtepunten van Open Circuit: Extended wordt alvast de 
toevoeging van de legendarische band Tortoise op 8 juni, dé band bij uitstek die 
genregrenzen sinds jaren weet te overstijgen. Het wordt meteen ook het eerste 
zaalconcert van deze invloedrijke postrockband in Limburg na hun gesmaakte 
festivalconcerten op Pukkelpop. Tortoise lag mee aan de basis van wat de pers 
als postrock trachtte te omschrijven door ogenschijnlijk moeiteloos krautrock, 
dub, minimalisme, elektronica en jazzy grooves te combineren op tijdloze 
releases als de titeloze debuut-cd/lp uit 1994, Millions Now Living Will Never 
Die (1996), TNT (1998), Standards (2001) en It’s All Around You (2004). Voor 
de Brave & The Bold (2006) deden ze het met Bonnie ‘Prince’ Billy en in 2009 
verbaasden ze vriend en vijand met knetterend beats op Beacons Of Ancestor-
ship. In 2011 nam Tortoise de soundtrack van ‘Lovely Molly’ - de nieuwste 
film van ‘The Blair Witch Project’- regisseur  Eduardo Sánchez - voor zijn 
rekening, en voor de twintigste verjaardag van het moederlabel Thrill Jockey 
wordt in 2012 het grootste deel van de Tortoise-catalogus opnieuw uitgebracht 
op vinyl. Behalve Dan Bitney stonden Johnny Herndon, John McEntire, Doug-
las McCombs en Jef Parker de afgelopen jaren met projecten als 5ive Style, 
The Sea & Cake, Brokeback, Powerhouse Sound en Exploding Star Orchestra 
op het podium van kunstencentrum BELGIE. Met steun van Pop In Limburg 
wordt op 8 juni de unieke setting van Open Circuit: Extended en het pand ‘Ko-
loniale Waren’ de canvas voor het enige Belgische concert van Tortoise tijdens 
deze korte Europese tournee.
www.trts.com

ABATTOIR FERME 
‘A Brief History Of HELL’ 

Op vrijdag 15 juni plaatst Open Circuit de (internationaal) fu-
rore makende collectieven Abattoir Fermé en Ontroerend Goed 
centraal in het minnend kunstgebeuren ! 

ABATTOIR FERME ‘A Brief History Of HELL’
Tekst en regie Stef Lernous 
Spel Tine Van den Wyngaert, Chiel van Berkel, 
Kirsten Pieters, Hilde Segond von Banchet 
Muziek  Kreng 
Productie  Abattoir Fermé i.s.m. kc nOna 

Abattoir Fermé heeft een zwak voor kunstenaars die een schim-
menrijk creëren, gegroeid uit onbegrensde creativiteit. Zoals het 
kunstige ‘Murder Castle’ van seriemoordenaar H.H. Holmes: 
een horrorhotel vol marteltuigen en onbegraven botten. Of de 
obsessieve verzamelzucht van de kluizenaarbroers Homer en 
Langley Collyer. Of de zonderlinge schrijver/schilder Henry 
Darger: die creëerde met zijn In the Realms of the Unreal een 
duister universum vol onheilspellende tableaus en galmend la-
chende meisjesstemmen. Dargers kunst was nooit bedoeld voor 
de ogen van anderen, maar wordt intussen, vele jaren na zijn 
dood, wél getoond voor gretige blikken in galerijen over heel 
de wereld. In A BRIEF HISTORY OF HELL staat de beeldende 
kunst centraal. Het wordt een kaleidoscopische voorstelling 
waarin vier acteurs in drie luiken gestalte geven aan een reeks 
kunstenaars, verzamelaars, charlatans, kenners, critici en lief-
hebbers. De voorstelling confronteert met de donkerste kanten 
van het creatieproces en het kunstbedrijf.
www.abattoirferme.be

OPEN CIRCUIT: EXTENDED
> Opening Event + Vernissage Expo 

TORTOISE
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Op vrijdag 22 juni laten geluids-
kunstenaars Hans Beckers, Paul 
Panhuysen en Yvan Etienne, per-
formance- en concertgewijs, hun 
bijzondere installaties en verras-
sende instrumenten weerklinken.    

De jonge beeldend- en geluids-
kunstenaar en performer Hans 
Beckers legt in de beeldende 
muziekvoorstelling ‘Sonare Ma-
china / Спів Mашини’ de nadruk 
op de esthetica en de ritmiek van 

ABATTOIR FERME 
‘A Brief History Of HELL’ 

Op vrijdag 15 juni plaatst Open Circuit de (internationaal) fu-
rore makende collectieven Abattoir Fermé en Ontroerend Goed 
centraal in het minnend kunstgebeuren ! 

ABATTOIR FERME ‘A Brief History Of HELL’
Tekst en regie Stef Lernous 
Spel Tine Van den Wyngaert, Chiel van Berkel, 
Kirsten Pieters, Hilde Segond von Banchet 
Muziek  Kreng 
Productie  Abattoir Fermé i.s.m. kc nOna 

Abattoir Fermé heeft een zwak voor kunstenaars die een schim-
menrijk creëren, gegroeid uit onbegrensde creativiteit. Zoals het 
kunstige ‘Murder Castle’ van seriemoordenaar H.H. Holmes: 
een horrorhotel vol marteltuigen en onbegraven botten. Of de 
obsessieve verzamelzucht van de kluizenaarbroers Homer en 
Langley Collyer. Of de zonderlinge schrijver/schilder Henry 
Darger: die creëerde met zijn In the Realms of the Unreal een 
duister universum vol onheilspellende tableaus en galmend la-
chende meisjesstemmen. Dargers kunst was nooit bedoeld voor 
de ogen van anderen, maar wordt intussen, vele jaren na zijn 
dood, wél getoond voor gretige blikken in galerijen over heel 
de wereld. In A BRIEF HISTORY OF HELL staat de beeldende 
kunst centraal. Het wordt een kaleidoscopische voorstelling 
waarin vier acteurs in drie luiken gestalte geven aan een reeks 
kunstenaars, verzamelaars, charlatans, kenners, critici en lief-
hebbers. De voorstelling confronteert met de donkerste kanten 
van het creatieproces en het kunstbedrijf.
www.abattoirferme.be

ABATTOIR FERME

HANS BECKERS (BE) ‘Sonare Machina’ 

PAUL PANHUYSEN (NL) & YVAN ETIENNE (FR, Hurdy Gurdy / SONIC art & design)

 

ONTROEREND 
GOED

> Performance

supports ‘XXXO’
geluid, ruis en stilte. Met zelfgecreëerde instrumenten toont hij dat voorwerpen die normaal gezien niet gemaakt 
zijn om muziek mee te spelen volwaardige instrumenten kunnen worden. Beckers stelde een orkest samen met als 
solisten onder meer eiersnijders, ijscoupes, zeven en papaverbollen. Elk instrument wordt afzonderlijk aangedreven 
en kan worden gezien als een medemuzikant met elk een eigen inbreng en vorm van improvisatie. Voor deze 40 
instrumenten werd een compositie geschreven, waarbij de performer en zijn tafelruismachine een muzikale dialoog 
met deze ‘medemuzikanten’ aangaat.
www.myspace.com/hansoiseau

Beeldend kunstenaar en geluidskunstpionier Paul Panhuysen studeerde schilderkunst, monumentale vormgeving en 
kunstsociologie, richtte half jaren zestig de aan de Fluxus-beweging verwante kunstenaarsgroep ‘De Bende van de 
Blauwe hand op’ en startte in 1968 met het, nog steeds actieve, experimentele Maciunas Ensemble, genoemd naar 
Fluxus grondlegger George Maciunas. Gevonden voorwerpen (objecten) en toevalselementen (chance), systematische 
ordeningssystemen en mathematische reeksen worden vanaf de jaren zeventig steeds belangrijker voor Panhuysen en 
‘geluidskunst’ krijgt een prominente plaats in zijn beeldend werk. Zijn Long String Installations (lange resonerende 
snaren) waarbij beeld en geluid inspelen op de akoestiek en de architectonische kwaliteiten van een bepaalde locatie 
bezorgen Panhuysen sinds 1982 een wereldwijde reputatie als innoverend beeldend kunstenaar en performer. Tussen 
1980 en 2001 was hij tevens directeur van het door hem opgerichte Apollohuis in Eindhoven, een internationaal geöri-
enteerde vrijplaats waar kunstenaars uit diverse disciplines hun werk konden presenteren (o.a. Jim O’Rourke, Raphael 
Toral, Derek Bailey, Terry Fox, Remko Scha, Joe Jones, Arnold Dreyblatt, Pierre Bastien). Op 22 juni treed hij aan met 
de Franse kunstenaar/activist Yvan Etienne die voor de gelegenheid zijn Hurdy Gurdy (draailier) zal laten resoneren 
met Panhuysens verrassende, live bespeelde audiogenerator.
www.paulpanhuysen.com  |  wyy.free.fr   

v r i j d a g
2 2 / 6
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> Podium 

ONTROEREND GOED 
supports ‘XXXO’
Van en met  
Charlotte De Bruyne en Nathalie Marie Verbeke 
Met steun van Ontroerend Goed

Ontroerend Goed presenteert binnen Open Circuit: 
Extended de voorstelling XXXO van twee jonge 
maaksters waar ze graag mee samenwerken: 
Charlotte De Bruyne en Nathalie Marie Verbeke. 
De kern van het oeuvre van Ontroerend Goed 
bestaat erin dat de toeschouwer niet vrijblijvend 
kan observeren maar steevast geraakt wordt door 
emoties en vragen. Geen klassieke verhaallijntjes, 
geen morele stellingname of antwoorden. Wel een 
vat vol emoties, recht ‘in the face’. En dat is - zoals 
het de ware kunst betaamt - wat je van XXXO mag 
verwachten: onstuitbare verlangens, kleinzierigheid 
en uitvergrote kleinmenselijke dramatiek.            
www.ontroerendgoed.be
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OPEN CIRCUIT: EXTENDED - Part #1  
DATA / PROGRAMMA: in ontwikkeling
> za 2 juni      +    OPENING  Event + Vernissage Expo 
> vr 8 juni      +    CONCERT  TORTOISE (US) i.s.m. PIL 
> vr 15 juni    +    PODIUM  ABATTOIR FERME ‘A Brief History Of HELL’ - ONTROEREND GOED supports ‘XXXO’   
> vr 22 juni    +    PERFORMANCE  HANS BECKERS (BE) ‘Sonare Machina’ - PAUL PANHUYSEN (NL) & YVAN ETIENNE (FR, Sonic art & design) 
> vr 29 juni    +    SLOT Event part #1 met o.a.  Ron Schneiderman (US - Sunburned Hand of The Man) and more !   
LOCATIE  Open Circuit - pand ‘Koloniale Waren’ en Huis Hoste’, Koningin Astridlaan 81-85, 3500 Hasselt
AANVANG  Deuren telkens vanaf 19.00 u. tot 02.00 u. 
ONLINE TICKETS & PROGRAMMA UPDATES  www.kunstencentrumbelgie.com - belgie@skynet.be - 0032(0)11.22.41.61
ORGANISATIE  Kunstencentrum BELGIE - Hasselt

open-circuit  p.10
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DATUM         za 26 mei 2012
DEUREN       20.00 u. tot 02.00 u. / dj’s kc BELGIE
AANVANG    21.30 u. Tonsils 
     22.30 u. Videoclips & literaire gasten Benny Zen 
              00.00 u. Benny Zen
INKOM         GRATIS  > LIVE IN HASSELT !

BENNY ZEN 
THE RECORDING ARTIST 
FT. THE SYPHILIS MADMEN

Line up
Peter Houben  zang, gitaar
Gert Stinckens  gitaar, zang
Jules Lemmens  drum, zang
Tom Vienne  bas, zang
Jonas Wellens  toetsen, zang

‘Tony the Hindu and the Advocates of Science and Culture’ is een concep-
talbum met 22 miniatuursongs van maximum 2 minuten die telkens gaan 
over een inspirerend figuur uit de wereld van wetenschap en cultuur: van 
Ian Dury en R.Stevie Moore tot fysicus Richard Feynman, van filosoof 
Daniel C Dennett tot Morrissey, van Ringo Starr tot Stephen Hawking. 
Zelfs Frida Lyngstad, de rosse van Abba, maakt haar opwachting. Bij de 22 
songs horen ook 22 clips, gedraaid door Remo Perrotti (bekend van clips 
voor o.m. Triggerfinger, Diabolo Blvd, Sukilove en Radical Slave). Op ba-
sis van de 22 songteksten schreven 22 schrijvers/journalisten/muzikanten 
- waaronder Christophe Vekeman, Dirk Draulans, Mauro Pawlowski, Stijn 
Meuris, Willem Jongeneelen, Jo Bogaert, Prof. Jean Paul Van Bendegem, 
Luc Devos, Didi de Paris, Bart Meuleman, Sasha Vanderspeeten, Jurgen 
Beckers, Otto Jan Ham... - ook 22 verhalen/essays/parabels. Op 26 mei 
zullen de 22 clips vertoond worden en zullen Benny Zen & The Syphilis 
Madmen een poging wagen om minstens 22 liedjes te spelen op 22 x 2 = 
44 minuten...

Het gaat van kwaad naar erger met Peter Houben (Nemo, Mitsoobishy 
Jacson, Ultracowboy...). Zijn ‘Benny Zen’ alter ego garandeert enkel 
verwarring en psychedelische hillbilly lyriek. Debuut ‘UFO Conspiracy 
Believer’ (2009) was nog een caleidoscopische verzameling destabilise-
rende weirdo-popsongs, maar het tweede album ‘Run back to the Safety of 
the Town’ (2011) schopte het zowaar tot in de eindejaarslijst van HUMO. 

www.myspace.com/bennyzen

+ SUPPORT > TONSILS
Line up
Jimmy Even  Zang/Gitaar
Wim Gijbels  Drums
Karel Vanoppen  Bas
Veronique Swennen  Keyboards/Zang
Tom Vienne  Gitaar/Zang

Albumvoorstelling > ‘Tony the Hindu & the Advocates of Science and Culture’

Tonsils is een jonge band uit Hasselt met in de rangen leden en ex-leden van Bronze, 
Snodgrass, Traffico... en Benny Zen & The Syphilis Madmen. Dit vijftal maakt naar 
eigen zeggen onnozele popmuziek waarbij kromme gitaren niet worden geschuwd 
en het drumstel deeltijds dienst doet als kattenbak. De geleende speelgoedkeyboards 
klinken stoffig, de vocalen twijfelachtig en de arrangementen lichtjes aangeschoten. 
Wie denkt ‘anti-schlager met een hoog Moldy Peaches gehalte’, komt dicht in de buurt 
van wat Tonsils kan zijn. Samen met Christophe Dexters van The Rott Childs doken ze 
de studio in om de eerste vier nummers in te blikken. Maar eerst live te ontdekken op 
26 mei in kunstencentrum BELGIE !

www.facebook.com/tonsilsarecrap

OPEN CIRCUIT: EXTENDED - Part #1  
DATA / PROGRAMMA: in ontwikkeling
> za 2 juni      +    OPENING  Event + Vernissage Expo 
> vr 8 juni      +    CONCERT  TORTOISE (US) i.s.m. PIL 
> vr 15 juni    +    PODIUM  ABATTOIR FERME ‘A Brief History Of HELL’ - ONTROEREND GOED supports ‘XXXO’   
> vr 22 juni    +    PERFORMANCE  HANS BECKERS (BE) ‘Sonare Machina’ - PAUL PANHUYSEN (NL) & YVAN ETIENNE (FR, Sonic art & design) 
> vr 29 juni    +    SLOT Event part #1 met o.a.  Ron Schneiderman (US - Sunburned Hand of The Man) and more !   
LOCATIE  Open Circuit - pand ‘Koloniale Waren’ en Huis Hoste’, Koningin Astridlaan 81-85, 3500 Hasselt
AANVANG  Deuren telkens vanaf 19.00 u. tot 02.00 u. 
ONLINE TICKETS & PROGRAMMA UPDATES  www.kunstencentrumbelgie.com - belgie@skynet.be - 0032(0)11.22.41.61
ORGANISATIE  Kunstencentrum BELGIE - Hasselt
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Cie De KOE

INFOSESSIE: Hou ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren en begeleiden.
Spreker: Koen Vermeulen, erkend trainer vrijwilligersmanagement
Organisatie i.s.m. Heemkunde Vlaanderen en het Forum voor Erfgoedverenigingen

Vrijwilligers vinden die zich willen inzetten voor je erfgoedvereniging is één zaak, maar zorgen dat ze willen 
blijven is een andere zaak! Hoe bestuur je anno 2012 best een erfgoedvereniging opdat de (nieuwe) vrijwil-
ligers gemotiveerd blijven? Waar moet je op letten als je jouw bestuur wilt verjongen? Hoe moet je een goed 
vrijwilligersbeleid voeren? Tijdens de interactieve voordracht krijg je concrete tips om mee aan de slag te 
gaan. Tussendoor word je tijdens de rondetafelgesprekken uitgedaagd om ervaringen uit te wisselen en samen 
oplossingen te bedenken. Een aantal lokale erfgoed verenigingen met een goed vrijwilligersbeleid leggen uit 
hoe zij te werk gaan. Op het einde van de avond maak je een actieplan om je eigen vrijwilligersbeleid aan te 
pakken. Heemkunde Vlaanderen en het Forum voor Erfgoedverenigingen nodigen je graag uit op deze cur-
susavond op dinsdag 15 mei in het beschermde pand ‘Koloniale Waren’, Koningin Astridlaan 85 in Hasselt. .

www.heemkunde-vlaanderen.be     www.forumerfgoedverenigingen.be

O Grote Prijs van het Internatiaal Filmfestival van de Rechten van de Mens (Parijs, 2012) 

O Publieksprijs 17de Afrika Filmfestival (België, 2012)
O Grote Prijs van het 2de Documentaire Filmfestival van Valenciennes, 2012

Op 1 juni 2010 wordt de Congolese mensenrechtenactivist Floribert Chebeya vermoord. De Belgische 
regisseur en Congo-kenner Thierry Michel (ook bekend van onder meer Katanga business en Congo River) 
trok opnieuw naar Kinshasa om er de massaal bijgewoonde begrafenis te filmen. Met zijn camera volgde 
hij nadien gedurende acht maanden het proces. Het resultaat is een aangrijpende documentaire, ‘L’affaire 
Chebeya, un crime d’état?’. Die gaat over de bizarre omstandigheden van zijn dood, zijn laatste afspraak met 
de politiechef, en uiteindelijk de zoektocht naar de waarheid.
http://chebeya-lefilm.com

Deze filmavond wordt aangeboden in samenwerking met Maison Papy, een VZW die actief meewerkt aan de 
bewustwording van  de problematiek van straatkinderen, ex-kindsoldaten en verstoten kinderen, met een spe-
cifieke focus op Congo. De vereniging engageert zich om op actieve wijze deel te nemen, of zelf activiteiten 
te organiseren met als doel het bevorderen en verzorgen van informatievoorziening en kennisoverdracht over 
de problematiek. Eén van de stichtende leden van de VZW Maison Papy - en tevens Congo-kenner - Roger 
Huisman (redactie buitenland HBVL), was een persoonlijke vriend van de vermoorde Floribert Chebeya. Na 
de film zal VRT-journalist en tevens Centraal-Afrika-specialist Peter Verlinden een nabeschouwing geven bij 
de film. Deze nabeschouwing zal gemodereerd worden door Roger Huisman.        http://www.maisonpapy.be

Een voorstelling van en met
Natali Broods (het toneelhuis, tg Stan...)
Peter Van den Eede (De Smaak van De Keyser, Van vlees en bloed, Duts...)
Willem de Wolf (mugmetdegoudentand)

Cie De KOE profileert zich met ‘De Wederopbouw Van Het Westen’ voor het eerst uitdrukkelijk als groep. 
Dat bleek al tijdens de succesvolle doorloop van ‘WIT’, het eerste deel van de trilogie (kc BELGIE 2010). 
Peter Van den Eede, Willem de Wolf en Natali Broods stonden op onnavolgbare wijze stil bij het het 
moment voor het allemaal begon, toen we nog versmolten met de wereld en de omgeving, ongeschonden 
idealen koesterden. Het publiek en De KOE stapten na ongeveer een uurtje bevrijd, clean en fris buiten. In 
het tweede deel ‘ROOD’ gaat DE KOE nu een dialoog aan over oorlog en liefde en alles daartussen. De 
onweerstaanbare drang te willen beseffen hoe gelukkig men is, doet ons immers doorschieten in het rood:

www.dekoe.be

DE WEDEROPBOUW VAN HET WESTEN DEEL 2: 
ROOD

DATUM    vr 20 april 2012
AANVANG   20.00 u.
INKOM     Vvk Ticketmatic  € 8 (leden BELGIE) / € 10
                               Kassa  € 9 (leden BELGIE) / € 11

VRIJWILLIGERS COACHEN
Info-avond i.s.m. Heemkunde Vlaanderen en het Forum voor Erfgoedverenigingen

DATUM                di 15 mei 2012
AANVANG           19.00 u. - 22.00 u. 
DEELNAME        Gratis mits inschrijving
INSCHRIJVEN    download inschrijvingsformulier > klik hier !
INFO                     daphne.maes@heemkunde-vlaanderen.be / 015 20 51 74

L’ AFFAIRE CHEBEYA, UN CRIME D’ETAT?  (BE / 2011 / 94’)

DATUM    za 19 mei 2012  i.s.m. Maison Papy
AANVANG   20.00 u. 
INKOM    Vvk Ticketmatic  € 4 (leden BELGIE) / € 6 
              Kassa  € 5 (leden BELGIE) / € 7

LOCATIE            Open Circuit - Pand ‘Koloniale Waren’, Koningin Astridlaan 85, 3500 Hasselt

Regie > Thierry Michel
Nabeschouwing door Peter Verlinden o.l.v. Roger Huisman
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ADEMLOZING
 THEATER OP LEVEN EN DOOD

Productiesteun: JONG WILT#2011 - WORK IN PROGRESS | kunstencentrum BELGIE

DE WEDEROPBOUW VAN HET WESTEN DEEL 2: 

DATUM                di 15 mei 2012
AANVANG           19.00 u. - 22.00 u. 
DEELNAME        Gratis mits inschrijving
INSCHRIJVEN    download inschrijvingsformulier > klik hier !
INFO                     daphne.maes@heemkunde-vlaanderen.be / 015 20 51 74

ADEMLOZING
 THEATER OP LEVEN EN DOOD

           Van en met
         Maya Wuytack

           Partners in Crime
         Hans Beckers 
         Serena Wuytack 
         Lize Blauw Verlooy

Ademlozing, theater als een georganiseerde misdaad, een 
genotsmiddel, een geneesmiddel. Niemand weet precies hoe 
ver het uit de hand zal lopen, niemand kent de bijwerkingen. 
Een verkenningstocht naar de schemerzones van het hart, 
naar de verkeersaders van het verlangen. Als gifmengers 
van intimiteit en anonimiteit experimenteren Maya Wuy-
tack (Master Drama KASK Gent) en haar partners in crime 
Hans Beckers, Serena Wuytack en Lize Blauw Verlooy (kc 
BELGIE, 2007) met mythische beelden, klanken en uit-
truckungstanz (wat Maya ‘lichteratuur’ noemt). Ze dringen 
binnen in de genetica van de gevoelens, de textuur van het 
verlangen, de trillingen van de tederheid, de getijden van 
het bloed. Ademlozing, een ritueel over de breekbaarheid en 
ont-breekbaarheid van de mens. Over veroordeeld zijn tot 
verlangen naar het onmogelijke, het sublieme.

Maya Wuytack studeerde vorig jaar af als Master in Drama 
aan het KASK in Gent. Ze is actief als multidisciplinaire 
artiest in theater, performance, poëzie en dans. Met haar 
masterproef ‘Onstilbaar zwijgen’ ging Maya op zoek naar de 
grenzen van de zintuigelijke taal en het sprekende lichaam. 
Recent deed ze de dramaturgie en coaching voor ‘Urban 
Nomads’ van haar zus Serena. Verder was ze dit seizoen ook 
te zien op het Onkruidfestival in Amsterdam met de perfor-
mance ‘Broekeloosheid’. 

Productiesteun: JONG WILT#2011 - WORK IN PROGRESS | kunstencentrum BELGIE

DATUM    vr 11 & za 12 mei 2012
AANVANG   20.00 u.
INKOM    Vvk Ticketmatic  € 8 (leden BELGIE) / € 10 
                              Kassa  € 9 (leden BELGIE) / € 11

(     )
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                          DATUM  vernissage vr 04 mei  AANVANG  20.00u   INKOM  GRATIS
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  o LIZE BLAUW VERLOOY

INSTALLATIE

                                                                      ‘Wat u ziet is de schaduw van een idee’ (Plato 650 B.C.)

Beeldend kunstenares Lize Blauw Verlooy creëerde de tentoonstelling ‘Cave of Glass’ in wederzijdse inspiratie met het theaterproject Ademlozing van Maya Wuytack (kc 
BELGIE, 11 & 12 mei 2012). Verlooy leidt u naar een transparante ‘grot’, een binnenwereld gebouwd van spiegels en glas, van waaruit beelden op de buitenwereld worden 
geprojecteerd. Ze speelt letterlijk met perceptie. Is het een grot der zinsbegoocheling? Welke verborgen realiteiten onthult zij? Als toeschouwer kan je door het glas naar binnen 
kijken, maar er is geen toegang. De beelden rondom, bestaan louter uit projecties vanuit deze inwendige wereld. Op éénzelfde lichtgevoelige plaat versmelt Lize landschappen 
en werelden. Zo bouwt ze haar eigen multiversum; een synthese van menselijke en kosmische ervaring.

Lize Blauw Verlooy was eerder in kunstencentrum BELGIE te zien met de tentoonstelling ‘Fantastic Art’ die het publiek aanzette tot refelectie over brandend actuele thema’s als 
global warming, kernwapens, nieuwe energievormen, overlevingsdrang... De installatie ‘Cave of Glass’ ontwikkelde ze in wederzijdse inspiratie met het theaterproject ‘Ademlo-
zing’ van Maya Wuytack, een ritueel over de breekbaarheid en ont-breekbaarheid van de mens, over veroordeeld zijn tot verlangen naar het onmogelijke, het sublieme.

De expo loopt t.e.m. za 26 mei, toegankelijk op vr en za avonden vanaf 19.00 u. Opgelet voor parallelle activiteiten met inkom!

 expo  p.14



                          DATUM  vernissage vr 04 mei  AANVANG  20.00u   INKOM  GRATIS
                                   

vr 11 &             podium     ADEMLOZING  ’Theater op leven en dood’
                                                                              Van en met: Maya Wuytack & Partners in Crime: Hans Beckers, Serena Wuytack, Lize Blauw Verlooy
                                                                               AANVANG: 20.00 u. - INKOM: Vvk Ticketmatic:  € 8 (leden BELGIE) / € 10  |  Kassa: € 9 (leden BELGIE) / € 11

A G E N D A O
vr 20 apr       podium      DE WEDEROPBOUW VAN HET WESTEN DEEL 2: ROOD door Cie De KOE
                                                                                   Van en met: Natali Broods (het toneelhuis, tg Stan), Peter Van den Eede (De Smaak van De Keyser, Van vlees en bloed, Duts...), Willem de Wolf (mugmetdegoudentand)
                                                                               AANVANG: 20.00 u. - INKOM: Vvk Ticketmatic:€ 8 (leden BELGIE) / € 10  |  Kassa: € 9 (leden BELGIE) / € 11

za 12 mei

            
PAUL PANHUYSEN (NL) VAAST COLSON (BE) IAN ANDERSON (UK -TDR)  FELIX BAUMSTEIGER (BE)
TOM VANUYTRECHT (BE)  MEHDI HERCBERG (FR - Shoboshobo)  JAKUB REHAK (CZ/BE)   
MIKE CARREMANS (BE)  HANS BECKERS (BE)  WANNES DENEER (BE, Tuning People)  
MANU ENGELEN (BE)   REMCO ROES (NL) e.a !  
DEUREN 19.00 u. tot 02.00 u.  |  INKOM: Vvk Ticketmatic: € 5 (leden BELGIE) / € 7  |  Kassa: € 6 (leden BELGIE) / € 8

za 21 apr       concert     MICHAEL CHAPMAN (UK) + BLUES CONTROL with LARAAJI & ARJI (US)
                                                                              AANVANG: 20.00 u. - INKOM: Vvk Ticketmatic: € 8 (leden BELGIE) / € 10  |  Kassa: € 9 (leden BELGIE) / € 11

vr 27 apr       film              A DANGEROUS METHOD  > Regie: David Cronenberg (UK / 2011 / 35 mm / 99’)
                                                               O Gouden Leeuw-nominatie Filmfestival van Venetië 2011
                                                                              AANVANG: 20.00 u. - INKOM: Vvk Ticketmatic: € 5 (leden BELGIE) / € 7  |  Kassa: € 6 (leden BELGIE) / € 8

za 28 apr       concert     AROMA DI AMORE (BE)  > ELVIS PEETERS (zang), FRED ANGST (gitaar) en LO VERMEULEN (bas)
                                                                                                    > CD-presentatie ‘SAMIZDAT’ (Onderstoom Records, april 2012) + Afterparty - DJ SET DIRK DA DAVO (The Neon Judgement / Neon Electronics)
                                                                              AANVANG: 20.00 u. - INKOM: Vvk Ticketmatic: € 8 (leden BELGIE) / € 10  |  Kassa: € 9 (leden BELGIE) / € 11

vr 4 mei         expo           LIZE BLAUW VERLOOY: CAVE OF GLASS  > INSTALLATIE
                                                                              AANVANG: 20.00u - INKOM: GRATIS! De expo loopt t.e.m. za 26 mei, op vr en za vanaf 19.00 u. Opgelet voor parallelle activiteiten met inkom!

za 5 mei         concert     KYLE BRUCKMANN’S WRACK (US) feat. Tim Daisy, Jason Stein, Anton Hatwich, Jen Clare Paulson         
                                                                                    + JOHN BUTCHER & JOACHIM BADENHORST (UK/BE)
                                                                              AANVANG: 20.00 u. - INKOM: Vvk Ticketmatic: € 8 (leden BELGIE & MfJ) / € 10  |  Kassa: € 9 (leden BELGIE & MfJ) / € 11

vr 18 mei         film             SHAME > Regie: Steve McQueen (UK / 2011 / 35 mm / 101’)
                                                               O Gouden Leeuw-nominatie, winnaar Beste Acteur en Beste Film, Filmfestival van Venetië 2011
                                                                              AANVANG: 20.00 u. - INKOM: Vvk Ticketmatic: € 5 (leden BELGIE) / € 7  |  Kassa: € 6 (leden BELGIE) / € 8

za 19 mei       film              L’ AFFAIRE CHEBEYA, UN CRIME D’ETAT?  > Regie: Thierry Michel (BE / 2011 / 94’) - Organisatie i.s.m. Maison Papy
                                                               O Grote Prijs Internationaal Filmfestival van de Rechten van de Mens (Parijs, 2012) - Nabeschouwing Peter Verlinden (VRT) o.l.v. Roger Huisman (HBVL)
                                                                              AANVANG: 20.00 u. - INKOM: Vvk Ticketmatic: € 4 (leden BELGIE) / € 6  |  Kassa: € 5 (leden BELGIE) / € 7

vr 25 mei       film              THIS MUST BE THE PLACE > Regie: Paolo Sorrentino (IT/FR/IR / 2011 / 35 mm / 118’)
                                                               O Gouden Palm-nominatie en Prijs van de Oecumenische Jury, Filmfestival van Cannes 2011
                                                                               AANVANG: 20.00 u. - INKOM: Vvk Ticketmatic: € 5 (leden BELGIE) / € 7  |  Kassa: € 6 (leden BELGIE) / € 8

za 26 mei       concert     BENNY ZEN THE RECORDING ARTIST FT. THE SYPHILIS MADMEN (BE)  > Albumvoorstelling + TONSILS (BE)
                                                                              PROGRAMMA: Tonsils: 21.30 u. | Videoclips & literaire gasten Benny Zen: 22.30 u. |  Benny Zen The Recording Artist Ft. The Syphilis Madmen: 00.00 u. DEUREN: 20.00 u. -  INKOM: GRATIS  > LIVE IN HASSELT !

Spel: Tine Van den Wyngaert, Chiel van Berkel, Kirsten Pieters, Hilde Segond von Banchet - Muziek: Kreng 
ONTROEREND GOED supports ‘XXXO’  > Van en met: Charlotte De Bruyne en Nathalie Marie Verbeke
DEUREN 19.00 u. tot 02.00 u.  |  THEATER vanaf 21.30 u.  |  INKOM: Vvk Ticketmatic: € 5 (leden BELGIE) / € 7  |  Kassa: € 6 (leden BELGIE) / € 8

         
               LOCATIE: Open Circuit - pand ‘Koloniale Waren’ en ‘Huis Hoste’, Koningin Astridlaan 81-85, Hasselt !
               Voorlopig programma in ontwikkeling - updates: www.kunstencentrumbelgie.com ! 

> Manifesta 9 -  Parallel  Event

Expo verderop in juni uitsluitend te bezichtigen tijdens de volgende events met inkom op 8, 15, 22 en 29 juni 2012  

TORTOISE (US)  > Line up: Dan Bitney, Johnny Herndon, John McEntire, Douglas McCombs en Jef Parker                        
DEUREN 19.00 u. tot 02.00 u.  |  concert: 21.30 u.  |  INKOM: Vvk Ticketmatic: € 17 (leden BELGIE) / € 19  |  Kassa: € 18 (leden BELGIE) / € 20

di 15 mei           vorming    VRIJWILLIGERS COACHEN  >  INFOAVOND i.s.m. Heemkunde Vlaanderen & Forum voor Erfgoedverenigingen
                                                                       Spreker: Koen Vermeulen - Locatie: Open Circuit - Pand ‘Koloniale Waren’, Koningin Astridlaan 85, 3500 Hasselt
                                                                               AANVANG: 19.00 u. - DEELNAME: Gratis mits inschrijving: daphne.maes@heemkunde-vlaanderen.be  of  015 20 51 74

agenda  p.15

> ALLE OPENINGSDAGEN : PARCOURS  > CONCERTEN - PERFORMANCES  - ARTWORK  - INSTALLATIES - VISUALS - PODIUM  - BAR - DJ’S <
za 2 jun          Opening 

vr 8 jun        + concert

Event #1 

vr 15 jun      + podium   

vr 22 jun      + performance 

vr 29 jun       Afsluiting 

PART#1 JUNI 2012 

#1 juni 2012

ABATTOIR FERME ‘A BRIEF HISTORY OF HELL’  > Productie: Abattoir Fermé i.s.m. kc nOna - Tekst en regie: Stef Lernous  

OPEN CIRCUIT: EXTENDED

RON SCHNEIDERMAN/PEWT’R (US - Sunburned Hand of The Man) & MORE ! 
DEUREN 19.00 u. tot 02.00 u.  |  CONCERTEN/PERF.’s vanaf: 21.30 u.  |  INKOM: Vvk Ticketmatic: € 5 (leden BELGIE) / € 7  |  Kassa: € 6 (leden BELGIE) / € 8

LOCATIE  - BURGEMEESTER BOLLENSTRAAT 54, TENZIJ ANDERS VERMELD!
VOORVERKOOP TICKETMATIC  - WWW.KUNSTENCENTRUMBELGIE.COM  > kies ‘ONLINE TICKETS’
INFO - BELGIE@SKYNET.BE of 0032(0)11.22.41.61   

HANS BECKERS (BE) ‘Sonare Machina’ - PAUL PANHUYSEN (NL) & YVAN ETIENNE (FR, SONIC art & design) 
DEUREN vanaf 19.00 u. tot 02.00 u.  |  PERF.’s vanaf: 21.30 u.  |  INKOM: Vvk Ticketmatic: € 5 (leden BELGIE) / € 7  |  Kassa: € 6 (leden BELGIE) / € 8



O  Secretariaat               elke werkdag van 10u-17u   

O  Website           www.open-circuit.com
O  Events          afhankelijk van agenda !

LIDMAATSCHAP + ABONNEMENT: stort 5 € op rek. 001-2355376-01 
van Kunstencentrum BELGIE, Burgemeester Bollenstraat 54, 3500 Hasselt  > mededeling: LID + naam
U geniet een jaar lang korting bij activiteiten, zowel online -maximale korting- als aan de kassa !

                                                             - Internationaal Productiehuis

ALGEMEEN CONTACT  
O  Telefoon                       0032-(0)11/22.41.61
O  Fax                                    0032-(0)11/23.26.59
O  E-mail                             belgie@skynet.be

HUIS HOSTE & PAND KOLONIALE WAREN
KONINGIN ASTRIDLAAN 81 - 85 
3500 HASSELT - BELGIË

MET STEUN VAN
de Vlaamse overheid, de Stad Hasselt en de Provincie Limburg

Andere kortingen: ENKEL AAN DE DAGKASSA !   
Houders van één van de volgende lidmaatschapskaarten hebben recht op 1 € korting, verrekend op de niet-ledenprijs aan de dagkassa:
CJP - Cultuurpas Stad Hasselt - VDP lidmaatschap - Open Doek - Onderwijs Club - Maks! (leerlingenkaart) - Eurecard - Begeleiderspas Prov. Limburg : gratis

LIDMAATSCHAP + ABONNEMENT TIJDSCHRIFT NEW RELEASES: stort 5 € op rek. 001-2355376-01 
van Kunstencentrum BELGIE, Burgemeester Bollenstraat 54, 3500 Hasselt  > mededeling: LID + naam
U geniet een jaar lang korting bij activiteiten, zowel online -maximale korting- als aan de kassa !

BELGIE - Kunstencentrum vzw
BURGEMEESTER BOLLENSTRAAT 54
3500 HASSELT - BELGIË          
O  Website           www.kunstencentrumbelgie.com
O  Kunstencentrum     open vr & za van 19u-02u (+volgens agenda) 

24 maart 2012 - ABATTOIR FERME:’MONKEY > Foto’s: Ronny Wertelaers


