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MEHDI HERCBERG (FR) JAKUB REHAK (CZ/BE)
MIKE CARREMANS (BE)  HANS BECKERS (BE)
WANNES DENEER (BE)  MANU ENGELEN (BE)
REMCO ROES (NL)  ARNAUD DEFLEM (BE)

LIZE BLAUW VERLOOY (BE)

MANIFESTA 9 - Parallel Event

OPEN CIRCUIT:EXTENDED PART#2
MANIFESTA 9 - Parallel Event
vr 7, vr 14, vr 21, vr 28 sep 2012 

LOCATIE: Open Circuit - pand ‘Koloniale Waren’ en ‘Huis Hoste’, Kon. Astridlaan 81-85, Hasselt!
ORGANISATIE: Kunstencentrum BELGIE!

 
UPDATES: www.kunstencentrumbelgie.com 



PROGRAMMA - OPEN CIRCUIT:EXTENDED PART#2  sep 2012

+ vr 7 sep > INKOM = gratis! 

   EXPO VERNISSAGE + RESIDENT DJ - Sxbs
   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) - MANU ENGELEN (BE) 

    REMCO ROES (NL) - ARNAUD DEFLEM (BE) - LIZE BLAUW VERLOOY (BE) 
  
+ vr 14 sep 
   EXPO + GRAAG TRAAG FESTIVAL #3  i.s.m. SLOOW TAPES
    met BILL ORCUTT (US) - EXPO ‘70 (US) - ANCIENT OCEAN (US) - DAGORA feat. MIK QUANTIUS,  

     THOMAS HOPF & CITY HANDS (NL/DE) - MV & EE with THE HOME COMFORT SOUND SYSTEM (US) ...
 
+ vr 21 sep > INKOM = gratis! 

   EXPO + RESIDENT DJ - ANTiDiSCOBAR 

+ vr 28 sep > INKOM = gratis!  
   EXPO + ‘CLEAN PRESS GEACTIVEERD’
    met o.a.  performances en concerten  VAAST COLSON (BE) - Kunsthuis YELLOW ART (OPZ Geel, BE) 
    DENNIS TYFUS (BE) - KRIS DELACOURT (BE), ...

OP ALLE OPENINGSDAGEN: PARCOURS > PERFORMANCES - ARTWORK - INSTALLATIES 
VISUALS - BAR - RESIDENT DJ’S
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OPEN CIRCUIT 

Met het internationaal productiehuis ‘Open Circuit’ verruimt kunstencentrum BELGIE sinds 2005 het draagvlak voor trendsettende col-
lectieven, 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 produc-
tionele waarden los te laten en onverwachte kruisbestuivingen en samenwerkingen aan te gaan tijdens meerdaagse Open Circuit-events. 
Een (inter)nationale groep beeldend kunstenaars, theatermakers, schrijvers, muzikanten, performers, fotografen en filmmakers verras-
sen 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 Infrastructuur en Onroerend Erfgoed Vlaanderen. ‘Open Circuit: Extended’ 
plaatst de bijzondere synergie tussen erfgoed en een nieuwe, hedendaagse culturele bestemming in de kijker en werd opgenomen in de 
reeks Parallel Events van Manifesta 9, de Europese Biënnale voor Hedendaagse Kunst.

www.open-circuit.com 
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OPEN CIRCUIT: EXTENDED PART#2

> OPENING EVENT / VERNISSAGE EXPO + RESIDENT DJ Sxbs

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-enkel juni!) - MANU ENGELEN (BE) - REMCO ROES (NL) 
ARNAUD DEFLEM (BE) - LIZE BLAUW VERLOOY (BE)  

Tweede luik van ‘Open Circuit: Extended’ dat een uitdagende groep kunstenaars verzamelt die unieke statements maken in disciplines als 
beeldende kunst, muziek, theater, film, performance... of deze overstijgen. De genode gasten ontwikkelen sinds juni 2012 een dynamisch 
interdisciplinair parcours in een uniek evenementiëel kader. In afwijking van eerdere, tweedaagse festivaledities wordt Open Circuit: Extended 
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. Het tweede luik van de 
expo dat op vrijdag 7 september van start gaat is exclusief te bezichtigen tijdens de evenementen op vrijdagavonden 7, 14, 21 en 28 septem-
ber. Volg de websites open-circuit.com of kunstencentrumbelgie.com voor data, online tickets 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.spiritoforr.com |  www.myspace.com/hansoiseau | www.facebook.com/arnaud.deflem | 
http://www.kunstencentrumbelgie.com/programma/expo/LizeBlauwVerlooy.html

Uitgebreide Cataloog zie verder!

DATUM: vr 7 sep 2012 | DEUREN: 19.00 u. tot 02.00 u. | INKOM: GRATIS!

vr 7 sep 2012



GRAAG TRAAG FESTIVAL #3

ANCIENT OCEANMV & EE 

Bart De Paepe van het Sloow Tapes 
label en kunstencentrum BELGIE 
presenteren, na de geslaagde edities 
van 2010 en 2011, voor de derde keer 
verrassende geluiden en beelden uit 
de ondergrond. Graag Traag #3 biedt 
u binnen het unieke kader van Open 
Circuit: Exended de kans om op eigen 
tempo een audiovisueel palet van psy-
chedelica, hypnotische drones, kraut, 
acidfolk en improv te ontdekken. 
sloowtapes.blogspot.be



OPEN CIRCUIT: EXTENDED PART #2

EXPO + GRAAG TRAAG FESTIVAL #3   i.s.m. SLOOW TAPES  

  BILL ORCUTT (US) - EXPO ‘70 (US) - DAGORA feat. MIK QUANTIUS, THOMAS HOPF & CITY HANDS (NL/DE) 
  ANCIENT OCEAN (US) - MV & EE with THE HOME COMFORT SOUND SYSTEM (US) ...

MV & EE with THE HOME COMFORT SOUND SYSTEM
Matt Valentine en Erika Elder creëren een eigen diep psychedelisch universum van folk, blues, psych, raga en wah wah gitaren. Echo’s van Neil Young, Gene 
Clark, Grateful Dead en Quicksilver Messenger Service in een kaleidoscopische lichtshow en astrale projecties.
mvandee.blogspot.be

BILL ORCUTT
Bill Orcutt maakte in de jaren negentig samen met Adris Hoyos deel uit van de cult noiserock groep Harry Pussy die een aantal platen afleverde op 
Siltbreeze. Na jarenlange stilte bracht Orcutt in 2009 een solo plaat uit boordevol uitgerafelde, met haken en ogen aan elkaar hangende, atonale oermuziek. 
Orcutts solowerk is vol van ruwe en rauwe klanken: agressieve parels gehakt uit toegetakelde akoestische gitaren die vaak een snaar of twee missen. 
palilalia.com/tagged/media

EXPO ‘70
Synth drones, gefragmenteerde gitaarmelodieën en drummachine die vibreren aan gene zijde van een eindeloze pulserende kosmische nevel is waar 
Expo ‘70 ons keer op keer mee verbaasd. Expo 70 is het project van Justin Wright, beïnvloed door epische abstracte krautrockpioniers als Schulze en 
Tangerine Dream. Wright bracht albums uit op labels als Beta-Lactam Ring, Aguirre en Sloow Tapes.
www.exposeventy.com

ANCIENT OCEAN
Ancient Ocean is het solo project van John Bohannon: meditatieve soundscapes van delicate drones voor innerlijke exploratie. Doet soms denken aan 
het solo werk van Kawabata Makoto (Acid Mothers Temple). Bohannon bracht onlangs zijn debuut uit op Sonic Meditations, het label van Expo ‘70.
soundcloud.com/ancient-ocean

DAGORA feat. MIK QUANTIUS, THOMAS HOPF & CITY HANDS
Met twee drums, percussie, speelgoed- en zelfgemaakte instrumenten en keyboards creëert het Nederlandse trio Dagora een heerlijk wazig klanken-
spectrum. Met extra gasten als Embryo-boegbeeld Mik Quantius, Thomas Hopf van Frankensteins Ballet en Manuel Padding aka City Hands groeit dit ge-
zelschap spontaan uit tot een soort van Tibetaanse krautnoiseprogband. Perfect dus om u in de juiste sfeer te krijgen voor een nieuw rondje Graag Traag.
dagoramusic.com

vr 14 sep 2012

DATUM: vr 14 sep 2012 | DEUREN: 19.00 u. tot 02.00 u.
INKOM: Vvk Ticketmatic: € 3 (leden BELGIE) / € 5 | KASSA: € 4 (leden BELGIE) / € 6



DATUM: vr 14 sep 2012 | DEUREN: 19.00 u. tot 02.00 u.
INKOM: Vvk Ticketmatic: € 3 (leden BELGIE) / € 5 | KASSA: € 4 (leden BELGIE) / € 6



OPEN CIRCUIT: EXTENDED PART #2

EXPO PARCOURS + RESIDENT DJ ANTiDiSCOBAR     

DATUM: vr 21 sep 2012 | DEUREN: 19.00 u. tot 02.00 u. | INKOM: GRATIS!

Op vrijdag 21 september vervolledigt Kc BELGIE resident dj ANTiDiSCOBAR het Open Circuit: Extended-parcours. 

ANTiDiSCOBAR loodst u graag, al dan niet dansend, de nacht in met een selectie fijne muziekwaren. 

Alvorens Open Circuit wordt ingepalmd door ‘Clean Press’ tijdens het slot event  kan u in de unieke setting van het pand ‘Koloniale 
Waren’ en ‘Huis Hoste’ nog eens op eigen tempo de werken en installaties bekijken, beluisteren en ervaren van Paul Panhuysen, Ian 
Anderson (TDR), Vaast Colson, Tom Vanuytrecht, Mehdi Hercberg (Shoboshobo), Jakub Rehak, Mike Carremans, Lize Blauw Verlooy, 
Hans Beckers, Felix Baumsteiger, Manu Engelen, Arnaud Deflem en Remco Roes.   

vr 21 sep 2012





EXPO + CLEAN PRESS GEACTIVEERD ! 

OPEN CIRCUIT: EXTENDED PART #2 vr 28 sep 2012

DATUM: vr 28 sep 2012 | DEUREN: 19.00 u. tot 02.00 u. | INKOM: GRATIS!

  ‘CLEAN PRESS GEACTIVEERD’ performances, concerten

   VAAST COLSON (BE)

   YELLOW ART (Kunsthuis, OPZ Geel, BE) 

   DENNIS TYFUS (BE)

   KRIS DELACOURT (BE) ...

Open Circuit: Extended wordt waardig afgesloten met CLEAN PRESS GEACTIVEERD. Rode draad voor de verrassende concerten en 
performances zijn Vaast Colsons CLEAN PRESS-publicaties. Met een eerste reeks namen als Dennis Tyfus, een reeks gasten van het kunsthuis 
Yellow Art (OPZ Geel) en Kris Delacourt palmt Colson en zijn CLEAN PRESS de bijzondere site van Open Circuit Pand ‘Koloniale Waren’ 
en ‘Huis Hoste’ in met een verrassend parcours in het parcours. 

http://www.maesmatthys.be/artists.php
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OPEN CIRCUIT: EXTENDED  jun + sep 2012



Locatie. Open Circuit - Pand ‘Koloniale Waren’ en Huis ‘Hoste’, Koningin Astridlaan 81-85, Hasselt
Organisatie. Kunstencentrum BELGIE    www.kunstencentrumbelgie.com

OPEN CIRCUIT: EXTENDED  jun + sep 2012

MEHDI HERCBERG/SHOBOSHOBO (FR)
ZZZzzzzZZZ GIANTS + UNTITLED > SHOBOSHOBO & ATOPOS cvc art center in Athens / Greece 
(INSTALLATION/DRAWINGS)

Shoboshobo aka Mehdi Hercberg (°1973) leeft en werkt in Parijs. Hij werkt bij voorkeur aan diverse projecten in diverse 
disciplines als grafische vormgeving, illustraties, muziek, zeefdrukken, kledingontwerp... In zijn grafisch werk focust hij vooral 
op monsters en figuren die vreemd, pop, angstaanjagend en soms schattig zijn. Hercberg exposeert en performt wereldwijd 
en heeft een sterke band met Japan, een land dat hij zo vaak mogelijk bezoekt.   

Shoboshobo aka Mehdi Hercberg is a Paris-based artist. His work involves a wide range of projects including illustration, graphic artworks, clothes 
design, music and printed editions. His graphic work is mainly focused on monsters and creatures that are strange, pop, frightening and sometimes 
cute. He has performed and exhibited in several different countries. In particular, he has a strong bond with Japan, where he visits as often as he can.
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OPEN CIRCUIT: EXTENDED  jun + sep 2012

IAN ANDERSON / THE DESIGNERS REPUBLIC™ (UK)
— ATOMS VECTORS PIXELS GHOSTS™ (2012, Infinite)  (INSTALLATION)

Technologie desintegreert het begrip ‘Wat is’  tot de gecodeerde boodschap ‘wat als’. Informatie zou moeten worden bekomen niet 
worden gegeven. Begrijpen wordt belangrijker dan de duidelijke leesbaarheid.

IAN ANDERSON / THE DESIGNERS REPUBLIC™ studeerde filosofie aan de Universiteit van Sheffield 1979 - 1982. Als designer is hij 
autodidact. Op 14 juli 1986, de dag van de Franse revolutie verklaarde hij zijn eigen Designers Republic in Sheffield dat hij omdoopte tot 
SoYo™ North of Nowhere™. Het werk van TDR™ was bepalend voor de beeldvorming en -taal van dans- en elektronische muziek en 
voor de Playstation gaming generatie (WipEout). Anderson werkte met architecten als Sadar + Vuga & Zaha Hadid, en modeontwerpers 
als Issey Miyake en Rick Owens, had de hand in de opstart van milieu- en omgevingsbewuste stedelijke ontwikkelaars als Urban Splash, 
RREEF & Make  en ontwikkelde wereldwijde branding campagnes, identiteiten en speciale projecten voor Coca-Cola, Sony (inclusief 
Aibo), The University of Sheffield, Telia, MTV en Nike. In 1994 wijdde Rudy Vanderlans een volledige editie van het toonaangevende 
magazine Emigre aan TDR™. Een eerste TDR show in New York kreeg zijn beslag in 1996. kunstencentrum BELGIE volgde in 1999 en 
2001 met spraakmakende expo’s waaronder In and Out of Architecture rond het  TDR™ book 3D>2D uit 2001, een van de best ver-
kopende boeken rond architectuur, kunst en ontwerp dat jaar. In 2006 was Ian Anderson co-curator van Echo City, het Britse Paviljoen 
tijdense de 10de Architectuur Biënnale van Venetië. Sinds 2009 is hij creatief directeur van EXD (Biënnale van Lissabon) en consulent 
voor de Gulbenkian Organisatie (Lissabon). De laatste 25 jaar gaf hij wereldwijd lezingen voor meer dan 75.000 mensen, realiseerde hij 
meer dan 25 solotentoonstellingen, lanceerde hij The Peoples Bureau For Consumer Information, The Pho-ku Corporation™, Ten Denk 
Riots™, Call Down The Thunder™ en Aim Low + M_ss™ en tracht hij stap voor stap het ultieme TDR™-boek OOH-AAH! TDR™ Vol 

Locatie. Open Circuit - Pand ‘Koloniale Waren’ en Huis ‘Hoste’, Koningin Astridlaan 81-85, Hasselt
Organisatie. Kunstencentrum BELGIE    www.kunstencentrumbelgie.com

#1 (Appendices Besides Rarities) klaar te krijgen voor release in juli 2012.   

Technology disintegrates the science of ‘what is’ into the coded possibilities of ‘what if?’. Information should be achieved not given. Understanding rather than legibility.

IAN ANDERSON / THE DESIGNERS REPUBLIC™ studied Philosophy at The University of Sheffield 1979 – 1982. As a designer he is self taught. He declared The Designers Republic™ on 
Bastille Day 1986 in Sheffield which he dubbed SoYo™ North of Nowhere™. TDR™’s work is credited with defining the visual language of dance music, electronica and the Playstation gaming 
generation post-flagship title WipEout. Ian has worked with architects such as Sadar + Vuga & Zaha Hadid, built environment developers like Urban Splash, RREEF & Make, fashion designers 
such Issey Miyake & Rick Owens, and has developed global branding campaigns, identities and Special Projects for Coca-Cola, Sony (including Aibo), The University of Sheffield, Telia, MTV and 
Nike. In 1994 Rudy Vanderlans dedicated an entire issue of Emigre Magazine to TDR™. In 1996 TDR™ had their first NYC show at
Artists Space. kunstencentrum BELGIE followed with acclaimed expo’s in 1999 and 2001 with ‘In and Out of Architecture’ as absolute highlight, a stunning expo about their book 3D>2D  the 
biggest selling UK architecture book in 2001. In 2006 Ian was co-curator of Echo City, The British Pavilion at the 10th Venice Biennale for Architecture. From 2009 Ian has been Creative Director 
for EXD / The Lisbon Biennale and a Brand Consultant for The Gulbenkian Foundation. In 25 years Ian has lectured to over 75,000 people around the world, had over 25 ‘solo’ TDR™ exhibiti-
ons, launched The Peoples Bureau For Consumer Information, The Pho-ku Corporation™, Ten Denk Riots™, Call Down The Thunder™ and Aim Low + M_ss™. He’s had a good time but still not 
managed to finish THE TDR™ book but OOH-AAH! TDR™ Vol #1 (Appendices Besides Rarities) will be published by Unit Editions to coincide with the KK Outlet show in July 2012. 
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OPEN CIRCUIT: EXTENDED  jun + sep 2012

FELIX BAUMSTEIGER (BE)
WANDERING 
(PHOTOGRAPHY)

Op zeer intuïtieve wijze schetst Felix Baumsteiger in zijn foto’s een wereld waarin het onderscheid tussen realiteit en 
fictie lijkt te vervagen, alsof de kijker een blik wordt gegund in een privé-fotoalbum van herinneringen en dromen. De ten-
toonstelling, met zwart-wit en kleurbeelden, reflecteert over de manier waarop we ervaringen uit het verleden vormgeven

Felix Baumsteiger (°1983) haalde zijn Bachelor of Art aan de Academie Beeldende Kunsten Maastricht (ABKM.) in 2011. 
Liep stage bij de Zwitserse topfotografen Taiyo Onorato & Nico Krebs in Berlijn en stelde eerder tentoon in Konsumat 
Gallery, Pforzheim, Studio 33, Maastricht en tijdens TEFAF, Maastricht. De expo Wandering, die eerst in 44 Gallery te 
Brugge te zien was en nu tijdens Open Circuit: Extended in het Huis Hoste, is een knappe introductie op het werk van 
deze beloftevolle fotograaf.  

In a very intuitive way photographer Felix Baumsteiger sketches a world where the distinction between reality and fiction becomes very vague. As if 
the viewer is allowed a peek in a privat photo album of memories an dreams.
The expo combines colour and black and white photo’s and reflects about the different ways we depict and design our experiences from the past.

Felix Baumsteiger (°1983) received his Bachelor of Arts at The Academy of Visual Arts, Maastricht in 2011. He was an intern at the Berlin studio of 
Swiss top photographers Taiyo Onorato & Nico Krebs and participated earlier with his work at Konsumat Gallery, Pforzheim, Studio 33, Maastricht 
and TEFAF, Maastricht. Wandering, Baumsteigers critically acclaimed expo that openend earlier at the 44 Gallery in Bruges and that is now on display 
during Open Circuit: Extended is an excellent introduction to the work of the promising photographer.

Locatie. Open Circuit - Pand ‘Koloniale Waren’ en Huis ‘Hoste’, Koningin Astridlaan 81-85, Hasselt
Organisatie. Kunstencentrum BELGIE    www.kunstencentrumbelgie.com
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PAUL PANHUYSEN (NL)
PENDULUM CHANGE RINGING 2006/2012 
+ CANNED PIANO MUSIC 3 (22/6)
(INSTALLATION/PERFORMANCE)

12 turkse tafelbladen zijn geplaatst op zwarte plastic betonbakken. Tegen de zijkant van elk stalen blad tikt een gemoto-
riseerde pendel, gemonteerd op een statief. De lengte van de pendels varieert en daarmee de snelheid van het tikken. 
Hierdoor ontstaat een steeds wijzigend ritmisch patroon.

Paul Panhuysen (°1934) heeft niet alleen als kunstenaar, maar ook als initiatiefnemer van het Apollohuis in Eindhoven zijn 
sporen verdiend. Van 1980 tot 1997 was hij de drijvende kracht achter deze experimentele ruimte, die uitgroeide tot een 
internationaal platform voor kunstenaars van uiteenlopende disciplines. Het samengaan van verschillende kunstvormen 
is ook voor de kunst van Panhuysen zelf kenmerkend. Hij benadert beeld en geluid als twee gelijkwaardige en aan elkaar 
gerelateerde grootheden. Dat heeft geleid tot een heel divers oeuvre van tweedimensionaal werk, geluidsculpturen, 
snaarinstallaties en concerten met experimentele muziek. 
Uit: Kwartaalbericht 58 Museum De Pont Tilburg

Twelve shiny stainless steel dishes with a diameter of 85 cm are placed on the floor on a large mortar bin of black plastic and cover a long line of 
about  20 meters. A motorized pendulum is hitting the site of each dish. The lengths of the pendulums vary regularly (the next being 15 mm longer 
than the preceding pendulum. As a result all pendulums beat the dishes in a different pulse and the rythm is always changing. 

Paul Panhuysen (1934) has earned a reputation not only as an artist, but also as the originator of Eindhoven’s Apollohuis. From 1980 to 1997 he 
was the driving force behind this experimental space, which developed into an international platform for artists working in a range of disciplines. 
A merging of various art forms takes place in Panhuysen’s own work as well. He approaches image and sound as two equivalent and interrelated 
variables. That has resulted in a very diverse body of two-dimensional work, sound sculptures, string installations and concerts of experimental music. 
Uit: Kwartaalbericht 58 Museum De Pont Tilburg.

Locatie. Open Circuit - Pand ‘Koloniale Waren’ en Huis ‘Hoste’, Koningin Astridlaan 81-85, Hasselt
Organisatie. Kunstencentrum BELGIE    www.kunstencentrumbelgie.com
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WANNES DENEER (BE) tot 15 juni 2012

UTOPIA OBJEKTEN
(INSTALLATION)

De beelden/objecten die Wannes Deneer toont tijdens Open Circuit: Extended maken deel uit van de muziektheatervoor-
stelling ‘UTOPIA’ van Tuning People die in september in première zal gaan. Met klank en kinetische objecten maakt Wannes 
Deneer een compositie. De objecten worden gemaakt uit gevonden en verzamelde materialen. Utopia reageert op onze 
samenleving waarin heel veel draait om perverse winst(maximalisatie). Naast het inhoudelijke is deze voorstelling een eer-
ste verwezenlijking van de drang om een voorstelling te maken met abstracte vormen, klanken en bewegingen. 

Wannes Deneer (°1977) is geluidskunstenaar/ scenograaf en vast lid van geluidstheater collectief Tuning People. Hij stu-
deerde productontwikkeling aan het Henry Van De Velde Instituut (2001) en scenografie aan PoPoK (2006), beide in Ant-
werpen. Na enkele jaren gewerkt te hebben voor een ontwerp bureau richtte hij zich op theatervormgeving, geluidsont-
werp en performance. Tussen 2006 en 2008 werkte hij voor de Filmfabriek. De afgelopen jaren werkte hij regelmatig voor 
fABULEUS. In 2009 startte hij zijn onderzoek rond beweging, klank en vorm ondersteund door d e t h e a t e r m a k e r. 

The objects that Wannes Deneer displays during the first part of Open Circuit: Extended are part of ‘UTOPIA’, a musical theatre performance of his 
Tuning People collective to be premièred in September 2012. Deneer combines sound and cinetic objects constructed out of found and collected 
materials into his own composition. ‘UTOPIA’ reflects on the ongoing and perverse profit maximization of our society. Although this reflection is a sub-
stantive part of the play, Deneer and Tuning People also answer to the strong tendency they have to create new plays/performances using abstract 
forms, sounds and movements.    

Wannes Deneer (°1977) is a soundartist and scenographer and permanent member of the musical or sound theater collective ‘Tuning People’. He 
studied product design at the Henry Van De Velde Institute (2001) and scenography at PoPoK (2006), both based in Antwerp. After working as a 
designer het started to focus on performance and sound and theater design. He worked for De Filmfabriek and fABULEUS and started his research 
into sound, movement and form in 2009 supported by the ‘detheatermaker’ organisaton.

Locatie. Open Circuit - Pand ‘Koloniale Waren’ en Huis ‘Hoste’, Koningin Astridlaan 81-85, Hasselt
Organisatie. Kunstencentrum BELGIE    www.kunstencentrumbelgie.com
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REMCO ROES / ARNAUD DEFLEM (BE)
EXERCISES OF THE MAN
(PERFORMANCES / SCENOGRAPHIC INSTALLATIONS)

‘Exercises of the man’ van Arnaud Deflem en Remco Roes is een werk in ontwikkeling, een laboratorium dat gedurende 
Open Circuit als associatief web wordt opgespannen binnen de ruimtes van het Pand Koloniale Waren en Huis Hoste. Het 
enige vertrekpunt is de ruimte en een beschrijvende lijst fictieve mannen. Op basis hiervan ontstaat een scenografie van 
improvisatie, een toneel voor onbegrip, een doolhof waarin zowel de generieke man als de ruimte spelers zijn. 

Remco Roes (°1981) studeerde af als architect in 2007. Vanaf dan ontwikkelt hij zich als beeldend kunstenaar in diverse 
disciplines. Momenteel werkt hij aan zijn doctoraat ‘The scenography of sublime spaces’ aan de Universiteit Hasselt / PHL. 
Arnaud Deflem (°1982) is germanist, cultuurwetenschapper en theatermaker. Hij studeerde af aan de Fontys academie 
voor Drama in Tilburg in 2010, geeft les aan de kunsthumaniora Hasselt en is een van de grondleggers van het nieuwe 
theatergezelschap DEFDEF.

‘Exercises of the man’ is the title for a work in progress, a laboratory in which works, fragments and concepts are developed within the context of Huis 
Hoste and the Koloniale Waren factory. The exercises consist of a continual dialogue between Arnaud Deflem (theatre maker) and Remco Roes (artist 
currently working on a PhD in architecture at the university of Hasselt). The initial starting points of this laboratory are the spatiality of the buildings 
and a list of imaginary characters. Through association and experimentation plot lines, dialogues, elements of performance and scenographies are 
developed. Misunderstanding and the impossibility to completely convey what one means are entrances into this continually shifting maze of smoke. 

Locatie. Open Circuit - Pand ‘Koloniale Waren’ en Huis ‘Hoste’, Koningin Astridlaan 81-85, Hasselt
Organisatie. Kunstencentrum BELGIE    www.kunstencentrumbelgie.com

Remco Roes (°1981) graduated as an architect in 2007. Since then he has developed an interdisciplina-
ry practice as a visual artist. He is currently preparing a PhD at the University of Hasselt / PHL University 
College on the subject ‘The scenography of sublime spaces’. 
Arnaud Deflem studied Germanic languages (2004) and cultural sciences (2005). He graduated from 
the Fontys academy for Drama in Tilburg (NL) in 2010. He currently teaches drama at the Kunsthuma-
niora in Hasselt and is theatre maker at DefDef, a theatre company that he founded together with Heidi 
De Feyter.
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HANS BECKERS (BE)

EGG CUTTER ORCHESTRA
+ SONARE MACHINA (22/6)

(INSTALLATION/PERFORMANCE)

Hans Beckers zoekt in zijn werk naar een evenwicht tussen muziek en beeldende kunst. Hij bouwt muziekinstrumenten uit 
materialen die doorgaans niet geschikt worden geacht om muziek op te spelen. Dat wordt duidelijk in het ‘Eiersnijderor-
kest’ zijn permanente installatie tijdens Open Circuit: Extended die is opgebouwd uit eiersneiders en contactmicrofoons. 
Zijn performances (zie de performance Sonare Machine op 22/6) zijn een combinatie van compositie en improvisatie 
waarbij een reeks verrassende voorwerpen ritmisch, melodisch en harmonisch worden bespeeld. 

Hans Beckers (°1986) leeft en werkt in Gent waar hij Multimedia studeerde aan het KASK. De focus in zijn werk ligt 
hoofdzakelijk bij geluid, installaties, muziek en performances. Daarnaast maakt hij ook tekeningen, etsen en composities 
voor theater, video en performances.

In his work Hans Beckers tries to find a balance between music and visual arts. Using self-made instruments, he shows how objects that are not ge-
nerally considered fit to play music on can in fact become musical instruments. This approach is exemplary in the permanent installation ‘Egg Cutter 
Orchestra’ that’s on display a the Open Circuit: Extended event. His performances (see the performance Sonare Machina on 22/6) are a combina-
tion of composition and improvisation, where he plays a whole range of materials rhythmically, melodically and harmonically.

Hans Beckers (°1986) lives and works in Ghent, where he studied Multimedia Arts at the School of Arts (KASK). His work is mainly focused on 
sound, installations, music and performances, but he also makes drawings, etchins and compositions for theatre, video and performances.

Locatie. Open Circuit - Pand ‘Koloniale Waren’ en Huis ‘Hoste’, Koningin Astridlaan 81-85, Hasselt
Organisatie. Kunstencentrum BELGIE    www.kunstencentrumbelgie.com
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VAAST COLSON (BE)
PAINTING AN ISLAND
(BANNER)

Vaast Colson: ‘Until the paint is dry’. Tekst:  Piet Vanrobaeys
Een beeld is een gevolg. Het is een voortdurend resultaat van omstandigheden, situaties, wisselende contexten en wisselen-
de publieken. Die omgevingen zullen steeds weer invloeden uitoefenen op de betekenisproductie. Een beeld bezit daarom 
geen vaste betekenis maar is te beschouwen als een permanent veranderlijk moment, een permanent wisselend snapshot 
in het proces van een permanent veranderende constellatie. Het werk van Vaast Colson (°1977) bevindt zich middenin en 
ontstaat uit dit besef. Enerzijds bevestigt het bevragingen en posities die sinds de jaren zeventig door de kunst werden inge-
nomen in relatie tot de gehele sociale werkelijkheid. Anderzijds wordt deze sociale werkelijkheid als medium door Colson 
geradicaliseerd via de eigen artistieke praktijk. Zijn kritische werkzaamheid binnen het maatschappelijke weefsel mondt 
logischerwijze uit in samenwerkingsverbanden met gelijkgestemde kunstenaars, of hoe de open praktijk van collectieve 
kunstenaarsstrategien reflecteert over de cultureel en politiek gemanipuleerde collectiviteit van de samenleving zelf. 

Vaast Colson - °1977 - Lives and works in Antwerp. Text: Luc Matthys
Vaast Colson takes advantage of installations, performances, actions and interventions to create a space wherein form can be originated. His job is 
determined by the circumstances, the location or by the audience. This audience can be an art lover or a passerby. The content of his work is subtle, 
generous and engaging. Intense physical or mental efforts are often part of it. His only dedication is the process based on the signification. Therefore 
the ultimate image or product is a composed document: a sculpture, a movie, a photograph or installation.

Locatie. Open Circuit - Pand ‘Koloniale Waren’ en Huis ‘Hoste’, Koningin Astridlaan 81-85, Hasselt
Organisatie. Kunstencentrum BELGIE    www.kunstencentrumbelgie.com
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TOM VANUYTRECHT (BE)
TRVE BACK METAL” SERIES - VOLUME ONE 

Tom Vanuytrecht werkt steeds meer vanuit de optiek van een ‘One Man Band’. Zijn werken zijn de nummers en zijn expo’s 
zijn de albums of ep’s. De manier van verzamelen en samenstellen om een werk te maken of om werken te combineren 
tot een totaalexpo, lijkt sterk op de manier waarop een plaat tot stand komt. Het  getoonde werk hangt hier sterk samen 
met deze optiek. Alle kenmerken die bepalend zijn voor zijn werk worden hier verzameld en letterlijk uitvergroot. Vooral 
de grote lichtsculptuur duidt een nieuwe lijn aan in het werk van Vanuytrecht. “Ik zie het als een goede manier om grote 
ruimtes aan te gaan en mijn werk op een natuurlijke wijze te laten groeien in formaat. De lampen trekken duidelijke lijnen 
in de ruimte en vormen -bijna zoals een ‘shaped canvas’ - een kader voor de verzamelde en gemanipuleerde objecten.”
Tom Vanuytrecht (°1982) studeerde vrije grafiek aan de Hogeschool Sint-Lukas Brussel, ging verder met studies beeld-
houwkunst aan de PHL te Hasselt en studeerde daar in 2008 - als enige - af als master in de beeldhouwkunst. Naast het 
creëren van een eigen omgeving en ruimtelijke sfeer zijn het aanleggen van verzamelingen, het werken in reeksen, en het 
gebruiken van muziek als inspiratiebron andere terugkerende elementen in zijn benadering.

Tom Vanuytrecht nowadays works from the perspective of a ‘One Man Band’. His works are the tracks and his exhibitions are the albums or ep’s. 
The way he collects and arranges to create work or the way he combines works into 
one big exhibition is very similar to the way music albums are made. This approach is very clear in the works shown during Open Circuit: Extended 
where all the elements that make up his works are combined and literally enhanced. The big light sculpture is a new line in the oeuvre of Vanuytrecht. 
It’s a perfect way for him to handle large spaces and let his work evolve and grow bigger in a natural way. The use of TL bulbs draw clear lines in the 
used space  forming a perfect outline for the collected and manipulated objects, almost like a shaped canvas.

Tom Vanuytrecht (°1982) studied printmaking at the Hogeschool Sint-Lukas Brussels and continued at the PHL Hasselt where he got, as only one 
that year, his master sculpture degree in 2008. Besides creating very personal spaces and spatial atmospheres some of the reocurring elements in 
his works are hoarding collections, working in series and using music as a denominating source for inspiration.

OPEN CIRCUIT: EXTENDED  jun + sep 2012

(PHOTOGRAPHY - 2011)
WHITE METAL SERIES - VOL. III - POST LIFE WORSHIP EXTENDED
(INSTALLATION/SCULPTURE - 2012)

“CONVERSATIONS - SHORTY’S ALWAYS RIGHT... ONE/SCENE THREE”
(VIDEO LOOP - 2011)
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LIZE BLAUW VERLOOY (BE) vanaf 22 juni 2012

CAVE OF GLASS
(INSTALLATION) 

Lize Blauw Verlooy creëerde de installatie ‘Cave of Glass’ in wederzijdse inspiratie met het theaterproject Ademlozing van 
Maya Wuytack. 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 zet met haar werk het publiek aan tot refelectie over brandend actuele thema’s als global warming, 
kernwapens, nieuwe energievormen, overlevingsdrang... De installatie ‘Cave of Glass’ ontwikkelde ze in wederzijdse inspira-
tie met het theaterproject ‘Ademlozing’ van Maya Wuytack, een ritueel over de breekbaarheid en ont-breekbaarheid van de 
mens, over veroordeeld zijn tot verlangen naar het onmogelijke, het sublieme.

Lize Blauw Verlooy created the installation ‘Cave of Glass’ in mutual inspiration with Maya Wuytack’s theatreproject ‘Ademlozing’. Verlooy leads you to 
a transparent cage, a world in a world constructed out of glass and mirrors. From within this parallel world images are projected to the outside world. 
The artist literally plays with perception. Is this cage one big delusion? What hidden realities does it reveal? You can see inside of the cage through 
the glass panes but there is no entrance. On the outside we can only see a projection coming from the inside. With this light sensitive canvas Verlooy 
melts landscapes and worlds into her own multiverse, a synthesis of the human and cosmic experience.

In her work (installations, sculptures, paintings...) Lize Blauw Verlooy lets the audience reflect on sensitive and highly actual topics as global warming, 
nucleare weapens, new forms of energy and the compulsion to survive. With Cage of Glass she developed a ritual about the vulnerability of mankind 
and the lack thereof, about being condemned to always long for the impossible, the sublime. 
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MIKE CARREMANS (BE)
THE OUTCOME OF TWO WRONGS
(INSTALLATION)

‘The Outcome of Two Wrongs’ (2012) is een installatie waarin de kunstenaar betracht om een synesthetische ervaring te creëren die voor 
zowel een daltonistisch, als een niet kleurenblinde toeschouwer werkt. Hiervoor werden 256 kleuren (gebaseerd op het Munsell kleurensy-
steem) gekozen en vervolgens gerangschikt van donker naar licht. Deze 256 kleuren werden verdeeld over het spectrum van geluidsgolven 
van 0 t.e.m. 21000 Hz. De installatie vangt het omgevingsgeluid op en projecteert in de rechterzijde van de projectie in real-time de kleur 
die overeenkomt met de geregistreerde toon.  Aan de linkerzijde van de projectie wordt dezelfde kleur geprojecteerd, maar dan wel op 
de manier waarop de kunstenaar, die zelf protanoop is, ze ziet. Dit houdt in dat hij binnen zijn kleurenzicht geen kegeltjes heeft voor de 
perceptie van kleuren binnen de lange golflengtes, en bijgevolg maar een beperkte perceptie van rood heeft. Hierdoor zal een protanope 
toeschouwer minder vaak een onderscheid kunnen maken tussen de geprojecteerde kleurenvlakken en bijgevolg een andere ritmische er-
varing waarnemen tussen het omgevingsgeluid en het ritme van de twee gekleurde projectievlakken dan een niet-protanope toeschouwer.

Mike Carremans (°1981) is afkomstig uit Koersel en leeft en werkt in Gent. Hij is schilder en baseert zijn praktijk op de invloed van de 
afwijkingen in zijn kleurperceptie op de beelden die hij genereert. Door beelden te reproduceren uit zijn eigen archief alsook uit historisch 
beeldmateriaal en schilderijen, bevraagt de kunstenaar de impact van zijn onbewuste kleurverandering binnen de interpretatie en de kleur-
betekenis van zijn beelden. Binnen deze betrachting balanceert hij tussen wat hij ‘kleurcognitie’, kennis van de kleur van iets omdat het ons 
zo werd aangeleerd, en ‘kleurperceptie’ de kleur van iets zoals we het zien. Door deze geste verkent de kunstenaar de tolerantie van de 
beschouwer tegenover het ‘realistische beeld’.

‘The Outcome of Two Wrongs’ (2012) is an installation in which the artist attempts to visualise a synesthetic experience that works for 
both the daltonist artist, as for a non colour-blind spectator. 256 colours (based on the Munsell Colour Scale), ranging from dark to bright, 
are designated to an equal number of tones by dividing the range of audio-waves from 1 to 21000 Hz into 256 slots. These colours are 
shown on the right side of the projection. Juxtaposed to this colour-projection, the same colour is translated to how it is perceived by the 
artist, who himself is protanope and thus unable to see a variety of reds, and mixing-colours of red. The installation registers the sounds in 
the environment and translates these in real-time into a colour-projection. Because of the inability of protanope spectators to differenti-
ate a number of colours between the left and the right projection, the experience of rhythm between the projection and its surrounding 
sounds will differ between a protanope and a non-protanope spectator.

Mike Carremans (°1981) was raised in Koersel and lives and works in Gent. He is a painter whose practice is based on the influence of hiscolour-percep-
tion disorder on the images he generates. By reproducing series of images coming from his own archive as well as historic images or paintings, the artist 
questions the impact of his unconscious chromatic alterations to these images on the level of interpretation and colour meaning. To achieve this he balances 
his colour use in his paintings between what he calls ‘colour cognition’, knowing the colour of something because you are taught so, and ‘colour perception’, 
seeing the colour of something. Through these gestures he explores the levels of tolerance of a spectator towards what he calls a ‘realistic image’.
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JAKUB REHAK (BE/CZ)
THE PINK TIGER TRIPTYCH
(INSTALLATIONS/PAINTING/PERFORMANCE)

The Pink Tiger Triptych is een installatie (video, performance, schilderij)  waarin diverse machtssystemen en dwangmatighe-
den op een licht abstracte wijze worden gekoppeld aan de strijd van het individu in het dagelijkse leven. Hoewel the Pink 
Tiger Triptych een vrij persoonlijk statement is, kan dit gegeven als universeel worden beschouwd. 

Jakub Rehak (°1974) studeerde vrije kunsten aan de Media, Arts & Design Faculty (PHL) en is een spilfiguur bij The Last 
Gifted (kc BELGIE 2009), een luidruchtig combo dat de fijne lijn tussen concert en performance weet te bewandelen 
zonder zich aan enige conventie te houden. Het leverde Rehak en The Last Gifted spontane samenwerkingen op met o.a. 
de Belgische schilder, musicus, performance-artiest Ludo Mich.

The Pink Tiger Triptych is an installation which recombines various systems of power and necessity into slightly abstract renders of individual struggle. 
It’s partly a personal statement, but in Rehak’s opinion it just might be quite universal.

Jakub Rehak studied free arts at the Media, Arts & Design Faculty (MAD-FAC) and is one of the driving forces behind The Last Gifted (kc BELGIE 
2009) a noisy combo that walks the fine line between performance and concert, challenging all conventions. It got Rehak and and his band sponta-
neous collaborations with people like the influential Belgian painter, musician, performer Ludo Mich...
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MANU ENGELEN (BE)
OFF-TARGET II
(INSTALLATION, PAINTING)

Met OFF-TARGET II persifleert beeldend kunstenaar Manu Engelen de menselijke moraal en normen. Engelens werk ver-
spreidt zich tijdens Open Circuit: Extended subtiel en stapsgewijs doorheen het Open Circuit Pand ‘Koloniale Waren’ en 
de Manifesta Parallel events. Hij grijpt hiermee terug naar een eerdere (steeds evoluerende) reeks werken die inhoudelijk 
aansluiten bij de rest van zijn werk.

Manu Engelen (°1984) studeerde in 2010 af aan de Media, Arts & Design Faculty (PHL). In zijn werk gaat het om elementen 
van menselijke aanwezigheid of net de opvallende afwezigheid ervan, gestalte te geven via materiele menselijke constructies. 
Door verscheidene structuren in materie en kleur in een confrontatie te brengen, zoekt hij naar een graad van abstrahering. 
Een zekere invraagstelling van de menselijke présence is niet onbelangrijk. 

Visual Artist Manu Engelen mocks the human moral and values in OFF-TARGET II. His work spreads very subtle and step by step throughout the 
Open Circuit complex and the Manifesta Parallel events. He refers with this intervention(s) to an earlier ever evolving series of works that, with res-
pect to content, connect  with his other works.

Manu Engelen (°1984) graduated in 2010 at the Media, Arts & Design Faculty (PHL). Through material human constructions he tries to depict the 
human presence or the striking absence thereof. By confronting diverse structures of matter and colour he explores a certain degree of abstractions. 
Not unimportant here is the Questioning of the human presence. 



Foto’s: Kris Wuytens / Jo Lijnen / Felix Baumsteiger    
Met steun van de Vlaamse Gemeenschap, de Provincie Limburg en Stad Hasselt : 
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MANIFESTA 9 - Parallel Event 

Part #1     jun 2012  

DATA         PROGRAMMA: www.kunstencentrumbelgie.com

Part #2     sep 2012  

DATA         PROGRAMMA:
> vr   7 sep   +   OPENING Event + RESIDENT DJ Sxbs/ Vernissage Expo > OPEN CIRCUIT:EXTENDED  PART#2
> vr 14 sep   +   EXPO +  GRAAG TRAAG FESTIVAL #3 i.s.m. SLOOW TAPES
> vr 21 sep   +   EXPO PARCOURS + RESIDENT DJ  ANTiDiSCOBAR
> vr 28 sep   +   EXPO + ‘CLEAN PRESS GEACTIVEERD’

OP ALLE OPENINGSDAGEN: PARCOURS > PERFORMANCES - ARTWORK - INSTALLATIES VISUALS - BAR - RESIDENT DJ’S




