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✯
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Regie - M. Night Shyamalan
  Cast   Joaquin Phoenix, Bryce Dallas Howard, Adrien Brody, William Hurt,
             Sigourney Weaver, Cherry Jones, Brendan Gleeson e.a.

‘The Village’ schetst het leven in een 17de-eeuws uitziend dorp: het volk leeft er afgezonderd van
de bewoonde wereld, zwaar bewaakt en op zijn hoede voor geheimzinnige wezens die in de
bossen rondom het dorp huizen. Ondanks deze permanente dreiging en angst, heerst er een
harmonieuze samenleving en de burgers lijken tevreden met hun eenvoudig bestaan. Tot het
vermoeden rijst dat de monsters hun grens overschreden hebben...

M. Night Shyamalan levert met ‘The Village’ in de eerste plaats een degelijke griezelfilm af. De
doemsfeer die hij weet op te roepen met eenvoudige beelden doet vaak denken aan Hitchcock.
Net als deze laatste mijdt M. Night Shyamalan de platgetreden paden en creëert hij een nieuwe
dimensie voor angst. Maar bovenal is ‘The Village’ een complex en verrassend drama, dat voor
een groot deel gedragen wordt door de cast. Phoenix, Brody, Weaver, Hurt, Gleeson: een hoop
talent dat niet teleurstelt en weet hoe je een personage neerzet. De ontdekking van de film is
echter hoofdrolspeelster Bryce Dallas Howard (dochter van regisseur Ron Howard). Haar huive-
ringwekkende tocht door het bos vormt het bloedstollend hoogtepunt van deze bijzondere film.

http://video.movies.go.com/thevillage/splash.htmlDATA        za 16 april
AANVANG   20u00
INKOM    € 3 (leden BELGIE) / € 4

(US / 2004 / 108' / 35 mm)

NNNNNOBODY KNOWSOBODY KNOWSOBODY KNOWSOBODY KNOWSOBODY KNOWS" " " " " (JP / 2004 / 141' / 35 mm)

Grote Prijs van het 31ste Inernationaal Filmfestival van Vlaanderen
Gouden Palm Cannes 2004 voor Beste Mannelijke Vertolking

Regie: Kore-eda Hirokazu

Cast   Yagira Yuya, Kitaura Ayu, Kimura Hiei, Shimizu Momoko, Kan Hanae e.a.

Vi er kinderen leiden samen met hun moeder een rustig leventje in een

kleine flat in Tokyo. Ze hebben elk een andere vader en zijn nooit naar

school geweest. De eigenaar van de flat weet zelfs niet van het bestaan af

van drie onder hen. Op een dag verdwijnt hun moeder. Ze laat wat geld

achter en een briefje voor het oudste kind waarin ze hem vraagt om voor

zijn broers en zussen te zorgen. Het leven van de kinderen krijgt een

nieuwe wending. Aanvankelijk slagen de kinderen erin om met eigen

regels in hun wereldje te overleven. Maar wanneer ze geconfronteerd

worden met de buitenwereld, komt een einde aan deze fragiele

evenwichtsoefening.

                                De lof waarmee deze Japanse film komt aangewaaid, is

                                niet gering. ‘Nobody Knows’ won in Cannes de Gouden

                                Palm voor Beste Acteur, werd door juryvoorzitter

                                Quentin Tarantino geprezen, en is daarnaast gemaakt

                                door de regisseur die ons ook het onwaarschijnlijk

                                mooie ‘After Life’ bracht. Het filmen van ‘Nobody

Knows’ nam exact vier opeenvolgende seizoenen in beslag. De uitdaging

voor regisseur Kore-eda bestond erin een sfeer van wederzijds vertrouwen

en respect te creëren voor een cast die grotendeels bestond uit kinderen.

Door de chronologische manier van filmen liep de fysieke en emotionele

groei van de jonge acteurs parallel met de ontwikkeling van de persona-

ges in het verhaal. De Gouden Palm voor de 14-jarige Yuuya Yagira lijkt

in eerste instantie het gevolg te zijn van de oneindige sympathie die je als

kijker voelt voor zijn personage. Maar wanneer de strijd om te overleven

harder wordt, moet Yagira steeds meer emoties bespelen, en dat doet hij

uitermate subtiel. Hij zet dan ook een indrukwekkende prestatie neer.

‘Nobody Knows’ is een verpletterende film, die het wezen van het kind

bejubelt maar tegelijk ook laat zien hoe het onherroepelijk beschadigd

kan worden.

DATUM   za 23 april
AANVANG   20u00
INKOM    € 3 (leden BELGIE) / € 4

film  p2p2p2p2p2



ETERNAL SUNSHINEETERNAL SUNSHINEETERNAL SUNSHINEETERNAL SUNSHINEETERNAL SUNSHINE

ETERNAL SUNSHINE ...(US / 2004 / 108' / 35 mm)

UFK-prijs 2005 (Unie van de FilmKritiek)

Regie / Michel Gondry

Joel (Jim Carrey) is ondersteboven van het feit dat zijn vriendin
Clementine (Kate Winslet) al haar herinneringen aan hun
tumultueuze relatie heeft laten wissen. Uit wanhoop neemt hij
contact op met de uitvinder van het bewuste eliminatie-proces, Dr.
Howard Mierzwiak, om zo op zijn beurt Clementine uit zijn eigen
geheugen te laten verwijderen. Maar als Joels herinneringen aan
Clementine langzaam vervagen, begint hij zijn liefde voor haar
opnieuw te ontdekken. Hij probeert uit alle macht het proces dat
zich diep in zijn hersenen voltrekt tegen te gaan. Terwijl Dr.
Mierzwiak en zijn crew hem najagen door zijn eigen brains, beseft
Joel hoe langer hoe meer dat Clementine niet uit zijn hoofd kan
worden gedreven.

                                 De naam van regisseur Michel Gondry is inmid-
                                 dels een begrip geworden in de film- en muziek
                                 wereld. De voornaamste reden hiertoe is de
                                 eigenzinnige en speelse aanpak waarmee de
                                 Fransman tal van videoclips en reclamespots
                                 regisseerde. Tot Gondry’s indrukwekkende
                                 fanbase èn klantenbestand behoren o.a. Björk,
The White Stripes, Daft Punk, Beck, Rolling Stones, Massive Attack,
Radiohead, Kylie Minogue, Chemical Brothers en Foo Fighters. Het
vermaarde Palm Pictures’ “Directors Label” (zie ook Spike Jonze,
Chris Cunningham...) vond het in 2003 dan ook de hoogste tijd om
Gondry te huldigen met een DVD-retrospectieve.

Voor ‘Eternal Sunshine’ deed Gondry, net zoals voor zijn debuutfilm
‘Human Nature’, een beroep op cult-scenarist Charlie Kaufman (o.a.
Being John Malkovich, Adaptation, Confessions of a Dangerous
Mind). Neem daarbij het sobere, ingetogen maar essentiële acteerwerk
van Jim Carrey, het knalrode haar en de witte laarsjes van Kate
Winslet... en zet je schrap voor een visueel en intellectueel uitdagende
mindtrip !

OF THE SPOTLESS MINDOF THE SPOTLESS MINDOF THE SPOTLESS MINDOF THE SPOTLESS MINDOF THE SPOTLESS MIND

Cast   Jim Carrey, Kate Winslet, Kirsten Dunst, Elijah Wood, Tom Wilkinson, Mark Ruffalo

DATA       vr 18 en za 19 maart
AANVANG   20u00
INKOM   € 3 (leden BELGIE) / € 4

✯ ✯

Muziek   Beck, The Polyphonic Spree, e.a.

http://www.eternalsunshine.com

film  p3p3p3p3p3



"THE EDUKATORS"  (D / 2005 / 126’ / 35mm)
✯

  Cast   Daniel Brühl, Julia Jentsch, Stipe Erceg

‘The Edukators’ draait rond drie jongeren die, helemaal in de geest
van mei ’68, in het verzet komen tegen het establishment. Niet door
molotovcocktails in mekaar te steken maar door in te breken in
bourgeoisvilla’s, het meubilair overhoop te halen, en briefjes achter te
laten met daarop boodschappen als ’U bent te rijk!’ en ’De vette jaren
zijn voorbij!’ Spannend wordt het wanneer ze één van de villa-
bewoners kidnappen (de man blijkt een tot kapitalistisch zwijn ver-
worden ex-mei-68’er te zijn) en meevoeren naar een afgelegen
blokhut in de Alpen, waar een verbaal steekspel losbarst tussen de
drie jonge antiglobalisten en de naar de andere kant overgelopen ex-
anarchist.

Een nieuwe Duitse golf dient zich aan: Fatih Akin (’Gegen Die
Wand’), Oliver Hirschbiegel (’Der Untergang’), Michael Schorr
(’Schultze Gets The Blues’), Hans Weingartner (’The Edukators’).
Eén voor één  jonge Duitse talenten die stilaan de fakkel overnemen
van de uit het zicht verdwenen Wenders, Herzog en Schlöndorff.
Regisseur Hans Weingartner liet zich al opmerken met ‘Das weisse
Rauschen’ (2000), een film over schizofrenie die zowel met de Max
Ophuls prijs werd bekroond als met de prijs van Beste Debuut van de

Regie: Hans Weingartner

Duitse filmkritiek. Zijn tweede film ‘The Edukators’ is meteen de
eerste Duitse film in bijna 10 jaar die voor Cannes geselecteerd werd.
Daniel Brühl (Goodbye Lenin) die in beide films een hoofdrol speelt,
bewijst nog maar eens zijn talent. Ook de andere twee jonge acteurs,
Julia Jentsch en Stipe Erceg, waren verrassende ontdekkingen. Het
drietal slaagt erin ‘The Edukators’ erg realistisch en tastbaar te ma-
ken. Dialogen, looks en handelingen verkrijgen hierdoor een sterke
authenticiteit. De prent bevat verder ook voldoende humor en ironie
om het moeilijke thema verteerbaar te maken en niet al te drammerig
te zijn. De film gaat immers niet zozeer over politiek als over de
leefwereld van jongeren en over de zin en onzin van idealen.

“We leven in een tijd waarin veel jongeren snakken naar politieke en
maatschappelijke verandering, maar ze weten niet waar te beginnen !
Misschien is de samenleving zo individualistisch  geworden dat een
collectieve dynamiek niet meer mogelijk is.” aldus Weingartner.

http://www.theedukators.com/

DATUM   vr 6 mei
AANVANG    20u00
INKOM    € 3 (leden BELGIE) / € 4

film  p4p4p4p4p4



ISLAJA (FIN)

ESTHER VENROOY (B/NL)

L O T T A  M E L I N  (S) (dans/fe-mail)

HILD SOFIE TJAFORD (NOR) (van fe-mail en Spunk)

ZAVOLOKA (UKR)

A G F  (D)

PHANTOM ORCHARD (US)

IK UK UK UK UK UE MORI  (US)

ZEENA PARKINS (US) (Björk medewerkster)

ISLAJA (FIN)

ESTHER VENROOY (B/NL)

L O T T A  M E L I N  (S) (dans/fe-mail)

HILD SOFIE TJAFORD  (NOR) (van fe-mail en Spunk)

ZEENA PARKINS (US) (Björk medewerkster)

PHANTOM ORCHARD (US)

A G F  (D)

ZAVOLOKA (UKR)

IK UK UK UK UK UE MORI  (US)

-  ONASHITA (B)
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Artiesteninfo, updates en timing �����  http://www.open-circuit.com !
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Na het memorabele ‘INSIGHT’,
presenteert het internationale Open Circuit-productieplatform op 4 en 5 maart 2005
het ‘FEMMES’-festival: een dynamisch evenement dat de prominente rol van de vrouw
in de hedendaagse culturele omgeving accentueert.

‘FEMMES’

DANIELLE LEMAIRE (NL)

LOOBKE (B)

VJ’s SOLU (FIN),  bolwerK (B)

MANAH DE PAUW (B)

MASKESMACHINE (B)

SAMARA LUBELSKI (US) (tower recordings/Jackie O' Motherfucker)

HEATHER LEIGH (US) (Taurpis Tula, Charalambides)

TARA BURKE:FURSAXA (US)

‘FEMMES’

DJ’s BARBARA PREISINGER (D),  TABI (B, Fuse) e.a.
SIGRID TANGHE (B)

MET STEUN VAN :  de Vlaamse Gemeenschap (impulsfonds Limburg), de provincie Limburg (Pop In Limburg) en de stad Hasselt.

event p 5p 5p 5p 5p 5

LOKATIES   �  �  �  �  �  Kon. Astridlaan 85 (19u-21u), Burg. Bollenstr. 54-56 (21u-02u) Hasselt
DAGTICKET �����   € 8 (leden BELGIE) / € 10                   WEEKENDTICKET� € 13 (leden BELGIE) / € 15

DJ’s BARBARA PREISINGER (D),  TABI (B, Fuse) e.a.



( K - R A A - K )( K - R A A - K )( K - R A A - K )( K - R A A - K )( K - R A A - K )33333           f e s t i v a lf e s t i v a lf e s t i v a lf e s t i v a lf e s t i v a l
Een 12-uur durende trip doorheen een jungle van verrassende muziekstijlen, oog- en oorstrelende films en dynamische install
en free folk wijst het (K-RAA-K)3-festival 'hokjes denken' definitief de deur.        Uitgebreide info via http://www.kunstencentrumbelgie.com of http://w

( K - R A A -( K - R A A -( K - R A A -( K - R A A -( K - R A A -     K )K )K )K )K )33333           f e s t i v a lf e s t i v a lf e s t i v a lf e s t i v a lf e s t i v a l
DATUM    za 12 maart 2005
AANVANG   14u00
DEUREN  13u00
INKOM     € 13 (leden BELGIE & KRAAK) / € 15



aties. Slingerend tussen elektronica, pop, out rock, avant-garde
www.kraak.net

CONCERTEN

SMEGMA (US)

NMPERIGN (US)

CAROLINER RAINBOW DECADE OF

ADMIRING FAILURE (US)

TRÄD GRÄS OCH STENAR (S)

URDOG (US)

SIX ORGANS OF ADMITTANCE (US)

BORIS (JP)

THE MICROPHONES (US)

MAGIC MARKERS (US)

DIRK FREENOISE (B)

AF URSIN (B)

KISS THE ANUS OF A BLACK CAT (B)

THE SKYGREEN LEOPARDS SKYBAND (US)

TV RESISTORI (FIN)

VIDEO

KURT D'HAESELEER "S*CKMYP" (B) 80' / 2004
GUSTAV DEUTSCH  "Film ist (1-6, 16mm, 60’, ‘98 en 7-14, 35mm, 93’, 2002)" (AUS)
SHORT MOVIES SELECTED BY COURTisane :
- The Light - Brian Doyle (US) 10' 00''/2003
- Flow - Takeshi Kushida (JP/GB) 02'30''/2003
- Aqua Gym - Simon Green (GB) 04'00''/2003
- Set-4 - Jan Van Nuenen (NL) 03'50''/2003
- La Ligne - Tarik Hayward (CH) 03'00''/2003
- Conflicto Interno (Internal Conflict) - Werther Germondari (IT) 01'00''/2003
- Cultural Quarter - Mike Stubbs (GB) 10'00''/2002
- Sex and Sadness - Brian McDonald (CA) 04'00''/2001

- Neurotica Compilatie - Hans Hoogerbrugge (NL) 04'00''/2002
- PIETER-PAUL MORTIER "In the Midst of ..." 19' (B) (2004, Belgische première!)

EXPO

JOHANNA DOMKE  "Let the wind blow" (GER) loop / 2003 / still
THIBAULT DELFERIERE  (B)
STEVE SCHEPENS (B)
JAN GOEMAN  (B)
JOHANNA BILLING (SW)

JAN GOEMAN  (B)

event  p.7p.7p.7p.7p.7



Hoe kunnen we een

levende saxlegende als

Fred Anderson eer

aandoen in s lechts

enkele z innen ? Hoe

kunnen we duidel i jk

maken dat de invloed

van deze muzikant,

creat ieve geest en

bovenal  ‘ fami ly man’

al  s inds begin de jaren

zest ig meerdere gene-

rat ies ( f ree) jazz muzi-

kanten heeft  gevormd

en gest imuleerd ?

Niets beter natuur l i jk

dan ze gewoon samen

op een podium te

zetten en het muzikale

vuurwerk voor z ich te

laten spreken.

FRED ANDERSON TRIO (US)
with special guest ERNEST DAWKINS
Fred Anderson-Tenorsax       Harrison Bankhead-Bas       Chad Taylor-Drum      Ernest‘Khabeer’ Dawkins-Tenorsax

Hoe kunnen we een
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Fred Anderson eer
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bovenal  ‘ fami ly man’

al  s inds begin de jaren

zest ig meerdere gene-

rat ies ( f ree) jazz muzi-

kanten heeft  gevormd

en gest imuleerd ?

Niets beter natuur l i jk

dan ze gewoon samen

op een podium te

zetten en het muzikale

vuurwerk voor z ich te

laten spreken.

+ STICKS & STONES (US)

Als medeoprichter van de Association for the
Advancement of Creative Musicians’ kortweg
AACM, met leden als The Art Ensemble of
Chicago, Ernest ‘Khabeer’ Dawkins, Jeff
Parker (Tortoise), Muhal Richard Abrams e.a.
maar vooral als drijvende kracht achter ‘The
Velvet Lounge’, een bescheiden club die elke
dag een forum biedt aan nieuw talent, tracht
Fred Anderson vanuit Chicago zijn ervaringen
in de turbulente muziekwereld op een spon-
tane manier door te geven aan een nieuwe
generatie. Het is voor Anderson steeds een
bewuste keuze geweest. De lokroep van New
York en vooral van Europa was in de jaren zestig
erg sterk maar Anderson besloot zijn muzikale
stempel te drukken vanuit zijn thuisbasis
Chicago. De concerten in Europa zijn dan ook
zeldzaam en gegeerd. Nu John Corbett, curator
van ‘The unheard Music Series’ voor het
Atavistic-label, enkele historische opnames
opnieuw uitbracht (live in Verona, Dark Day -
The Milwaukee tapes...) en het Thrill Jockey-
label (Tortoise, Trans Am, Chicago Underground
duo/trio...) uitpakt met nieuwe releases (Back
Together Again, met Hamid Drake) krijgt
Anderson stap voor stap de internationale erken-
ning die hij al jaren verdient. Het trio van Fred
Anderson dat Motives for Jazz en kunsten-
centrum BELGIE mogen verwelkomen bestaat
uit ‘Chicago Underground’ en ‘Sticks & Stones’-
drummer Chad Taylor en de bezielde bassist
Harrison Bankhead (8 Bold Souls, Antony
Braxton, Roscoe Mitchell...) voor de gelegenheid
aangevuld met New Horizons Ensemble-front-
man en prominent AACM-lid Ernest ‘Khabeer’
Dawkins op tenorsaxofoon. Dat dit een unieke
gelegenheid is om Fred Anderson op een
Belgisch podium aan het werk te zien moge
duidelijk zijn.  Muzikaal vuurwerk zo schreven
we al eerder....tijdig reserveren is de boodschap !

http://www.velvetlounge.net/
http://www.okkadisk.com/
http://www.thrilljockey.com

Matana Roberts - Altsax
Josh Abrams - Bas
Chad Taylor - Drum

Roberts, Taylor en Abrams vonden elkaar tijdens de open improvisatiesessies in Fred Andersons ‘Velvet Lounge’. Een verdere samenwerking leek
onvermijdelijk en sinds 2002 krijgt Sticks & Stones met de gelijknamige release voor het 482 music-label concreet vorm. Sticks & Stones stippelt een
eigenzinnig muzikaal parcours uit met gedreven improvisatie zonder het gevoel voor melodie en structuur te verwaarlozen. Op de tweede Sticks &
Stones cd ‘Shed Grace’, ditmaal voor het Thrill Jockey-label, krijgen we een hechter trio te horen dat werk van Fela Kuti en Thelonious Monk knap
weet te balanceren met eigen werk. Bundy K. Brown van Tortoise-, Pullman- en Directions in Music-faam zat achter de knoppen en is verantwoorde-
lijk voor de warme live-klank van ‘Shed Grace’. Het podium is dan ook de natuurlijke biotoop voor deze groep jonge, gedreven muzikanten.

Chad Taylor en Josh Abrams vonden hun weg reeds naar het BELGIE-podium met bands als Chicago Underground Duo & Trio (Chad
Taylor) en Town & Country en Sam Prekop Band (Josh Abrams). Voor de altsaxofoniste Matana Roberts is dit een Belgisch debuut. Roberts
is lid van de AACM, bewees zich al aan de zijde van grootheden als Butch Morris, Peter Brötzmann, Anthony Braxton en Steve Lacy, maakt
deel uit van het afrofunkpunkrockjazz-gezelschap Burnt Sugar en is te horen op Godspeed You! Black Emperors ‘yanqui u.x.o’ uit 2002.

http://www.geocities.com/robertsmatana/          http://www.thrilljockey.com/bandpage.html?artistnum=61

Feat. MATANA ROBERTS, CHAD TAYLOR & JOSH ABRAMS

Datum  za 9 APRIL       Aanvang  20u00   Inkom  8 € (leden MFJ & BELGIE) / 10 €

event  p6p6p6p6p6
concert  p8p8p8p8p8



HOLGER CZUKAYHOLGER CZUKAYHOLGER CZUKAYHOLGER CZUKAYHOLGER CZUKAYHOLGER CZUKAYHOLGER CZUKAYHOLGER CZUKAYHOLGER CZUKAYHOLGER CZUKAY
(D, formerly of CAN)(D, formerly of CAN)(D, formerly of CAN)(D, formerly of CAN)(D, formerly of CAN)

+++++

THE OTHER METHODTHE OTHER METHODTHE OTHER METHODTHE OTHER METHODTHE OTHER METHOD (US) (US) (US) (US) (US)

JOSHUA BURKETTJOSHUA BURKETTJOSHUA BURKETTJOSHUA BURKETTJOSHUA BURKETT (US) (US) (US) (US) (US)  - stem

+++++
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concert  p.9p.9p.9p.9p.9

EXCLUSIEF

 CONCERT !

menteren met korte golf
radio, telefonie en tape-
recorders... Niet zo verwon-
derlijk als je weet dat
Czukay ooit een leerling was
van electronica pionier
Karlheinz Stockhausen.

De invloed van Can tot op
heden is niet te overzien:
This Heat, Buzzcocks, The
Fall, PIL, Loop, Main...
staken hun adoratie voor de
groep niet onder stoelen of
banken. En eind jaren ‘80
raakte een nieuwe generatie
muzikanten en muziek-
liefhebbers beïnvloed door
de release van een reeks CD
reissues op het Mute label.
En ondertussen blijft Holger
Czukay’s solowerk getuigen
van inventiviteit en vernieu-
wing. Ook het visuele karak-
ter binnen zijn muzikale
spectrum is nadrukkelijk
aanwezig. Zelf omschrijft hij
zijn manier van musiceren
dan ook als “schilderen met
geluid”, een speelse aanpak
die vaak samengaat met de
inbreng van gastmusici als
Jaki Liebezeit, Jah Wobble,
David Sylvian...

http://www.czukay.de/

Terecht wordt Holger Czukay
door velen bestempeld als het
meesterbrein achter de legen-

darische Duitse band Can.
Sinds hun ontstaan in 1968

profileerde deze zich als een
product van de sociale en

culturele ontwikkelingen van
die periode.

Can was een rockband die op
inventieve wijze alle gangbare
rockcliché’s wist te omzeilen.

Drummer Jaki Liebezeit had
zijn roots in de freejazz,

toetsenist Irmin Schmidt
componeerde hedendaags

klassieke muziek en Michael
Karoli had een fascinatie voor

zigeunermuziek. Samen met
Holger Czukay ontstond uit
deze diversiteit aan achter-

gronden een krachtig, orga-
nisch geluid waarin steeds
ruimte werd gelaten voor
experiment. In het groei-

proces van de vaak complexe
en intense improvisaties had

Czukay steeds de laatste
hand. Hij kon uren blijven

schaven aan een song zonder
dat deze ook maar iets aan

eigenheid en spontaniteit
inboette. Holger Czukay was

de bassist van de groep totdat
hij in 1976 begon te experi-

Valerie Webb, Paul LaBreque, Michael KayValerie Webb, Paul LaBreque, Michael KayValerie Webb, Paul LaBreque, Michael KayValerie Webb, Paul LaBreque, Michael KayValerie Webb, Paul LaBreque, Michael Kay
drum, percussie, gitaar, lo-fi elektronica

Valerie Webb, Paul LaBreque en Michael Kay maken deel uit van
Sunburned Hand of The Man (kunstencentrum BELGIE, 10/2003 & 5/
2004) en geven al jaren hun muzikale ideëen de vrije loop in het drum/drone-
trio The Other Method. Een eerste gelimiteerde cdr ‘One Eye Love is The
Other Method’ brachten ze uit op het Spirit of Orr-label, een volwaardige lp
staat op stapel. Maar eerst het podium op met Holger Czukay, de bezieler van
Can en samen met Sun Ra een van The Other Methods lichtende voorbeelden.

In het rijtje eigenzinnige songwriters en muzikale avonturiers als Richard
Youngs (kraakfest. 2001), Greg Weeks (Kraakfest.2003), Six Organs of
Admittance (kraakfest. 2005) , PG Six, Masaki Batoh (Ghost) en Matt
Valentine (Insightfest. 2005) hoort zonder enige twijfel Joshua Burkett thuis.
Hij wordt geregeld in de omgeving van Sunburned Hand of The Man, Dredd
Foole en Tower Recordings gesignaleerd en haalt sporadisch uit met ge-
smaakte releases als ‘Gold Cosmos’ en ‘Life Less Lost’. Allicht de meest
obscure figuur uit de New Weird America-stal nu voor het eerst op een
Europees podium. We vermelden nog dat het spacy logo van Sunburned van
zijn hand is en laten verder uw fantasie op zijn beloop.

DATUM   za 30 april    AANVANG   20u00    INKOM   € 8 (leden BELGIE) / € 10



John Fell Ryan stem, synths, effecten, programming, sampler, lights, ink

Dan Hougland  effecten, programming, sampler

Macrae Semans SK-1, SK-5

Caitlin Cook  stem

Calder Martin  stem, percussie

Achter krakkemikkige deuren vol Stooges, Throbbing Gristle,
Can en Cabaret Voltaire stickers verzamelt zich een hechte
gemeenschap muzikanten die verspreid over verschillende
bands/collectieven in staat is de experimentele muziekwereld
nieuwe vormen aan te laten nemen. Black Dice, Animal
Collective, No-Neck Blues Band en Sunburned Hand Of The
Man dreven de voorbije jaren al naar de oppervlakte in
Kunstencentrum BELGIE en werden door muziekblad Wire
bestempeld als The New Weird America. Te obscuur voor een rage
in de mainstream, maar voor de avontuurlijke muziekliefhebber ligt
hier een schitterende wereld ter ontdekking.

Het album “KA” van Excepter, een van de ultieme klassiekers in
deze spannende beweging, werd orspronkelijk in 2003 op vinyl
uitgebracht. Afgelopen jaar kwam de ep “Vacation” uit waarop het
Fusetron-label besloot om beiden op één cd uit te brengen.
Excepter boort grond aan waarvan je weet dat je hem herkent,
alleen gaat je oriëntatie volledig verloren in de diepe trancey
groove. De basis wordt gevormd door een diepe minimale beat die
gestaag zijn weg vindt langs verloren mantra’s, gedragen door
mannen- en vrouwenstemmen. Het bevreemdende, sporadisch
opduikende kletsen van bekkens en de talloze wervelingen van
elektronische effecten morphen elk gezond verstand tot een
psychopathisch doolhof van hersenspinsels. Totdat je de vibe te
pakken hebt en je je mee laat voeren door de onderstroom. Dit is de
muziek waar verloren geesten en halfdoden op dansen.
Deathdisco.
Horen is geloven.

G G D
GANG GANG DANCE

X X X

Brian DeGraw synths         Liz Bougatsos zang        Josh Diamond gitaar      Tim Dewitt  drums

“Gang Gang Dance is the sound of a host of worker bees cross-pollinating different musical blos-
som’s pollen into a new hybrid.”

De vier leden (voordien quintet) van het uit New York afkomstige Gang Gang Dance
gaan er prat op steeds nieuwe sonische braaklanden om te ploegen en een geluid te
zaaien dat terzelfdertijd intrigeert en swingt. Toetsenist, schilder en illustrator Brian
DeGraw is stichtend lid van de absurdistische punkbands Cranium,Ssab Songs (met
r egisseur Harmony Korine!) en de artmetalband Angel Blood. Drummer Tim Dewitt
speelde eveneens in al deze bands en verder met Neil Haggerty, Cass McCombs en
White Magic. Gitarist Josh Diamond collaboreerde met een eindeloze schare rock,
jazz en experimentele muzikanten en zangeres Liz Bougatsos is gekend als kunstena-
r es en groepslid van de legendarische NYC band Actress.

Door de stylistische elementen van  Aziatische, Oosterse en Ethiopische muziek te vermengen met hip-
hop, rock, experimentele en elektronische muziek komt Gang Gang Dance aanzetten met een nieuw
muzikaal fenomeen: gestructureerd en toch vloeiend genoeg om, al improviserend, in een oogwenk
heel nieuwe genres te creëren. Evident dus te stellen dat binnen Gang Gang Dance alles draait rond
creativiteit zonder compromissen. Hun muziek zit, net als hun live performances, in een eeuwige
groeifase. Bezoekers, die niet gering actief betrokken worden tijdens Gang Gang Dance concerten,
komen vaak alleen al uit nieuwsgierigheid om te zien welke richting het deze keer zal uitgaan. De
release van “Revival of the shittest”, hun laatste plaat, is slechts het topje van de ijsberg: samengesteld
uit een reeks tapes en CDRs van concerten en studio outtakes is de plaat een perfecte weergave van de
grilligheid en rusteloosheid van deze band. Gang Gang Dance combineert op die manier het organi-
sche van Can, het theatrale van The Residents en het cacofonische van Boredoms tot een
onconventioneel, nieuw geheel.

http://www.thesocialregistry.com

EXCEPTER (US)

+ EXCEPTER (US)

  X   X   X

John Fell Ryan stem, synths, effecten, programming, sampler, lights, ink

Dan Hougland  effecten, programming, sampler

Macrae Semans SK-1, SK-5

Caitlin Cook  stem

Calder Martin  stem, percussie

Achter krakkemikkige deuren vol Stooges, Throbbing Gristle,
Can en Cabaret Voltaire stickers verzamelt zich een hechte
gemeenschap muzikanten die verspreid over verschillende
bands/collectieven in staat is de experimentele muziekwereld
nieuwe vormen aan te laten nemen. Black Dice, Animal
Collective, No-Neck Blues Band en Sunburned Hand Of The
Man dreven de voorbije jaren al naar de oppervlakte in
Kunstencentrum BELGIE en werden door muziekblad Wire
bestempeld als The New Weird America. Te obscuur voor een rage
in de mainstream, maar voor de avontuurlijke muziekliefhebber ligt
hier een schitterende wereld ter ontdekking.

Het album “KA” van Excepter, een van de ultieme klassiekers in
deze spannende beweging, werd orspronkelijk in 2003 op vinyl
uitgebracht. Afgelopen jaar kwam de ep “Vacation” uit waarop het
Fusetron-label besloot om beiden op één cd uit te brengen.
Excepter boort grond aan waarvan je weet dat je hem herkent,
alleen gaat je oriëntatie volledig verloren in de diepe trancey
groove. De basis wordt gevormd door een diepe minimale beat die
gestaag zijn weg vindt langs verloren mantra’s, gedragen door
mannen- en vrouwenstemmen. Het bevreemdende, sporadisch
opduikende kletsen van bekkens en de talloze wervelingen van
elektronische effecten morphen elk gezond verstand tot een
psychopathisch doolhof van hersenspinsels. Totdat je de vibe te
pakken hebt en je je mee laat voeren door de onderstroom. Dit is de
muziek waar verloren geesten en halfdoden op dansen.
Deathdisco.
Horen is geloven.

tekstbron: Joris Heemskerk, Kindamuzik

http://www.excepter.com/
http://www.fusetronsound.com/label.php?whomart=EXCEPTER

GANG GANG DANCE (US)

DATUM   zaterdag 7 mei
AANVANG   20u00
INKOM    € 7 (leden BELGIE) / € 9

concert  p10p10p10p10p10



Ontroerend Goed is een theaterperformancegroep. Een bende theatermakers die eigen voorstellingen creëert
en daarbij performance-elementen en theatrale middelen combineert. Per project wordt samengewerkt met
andere performers en theatermakers. De makers en spelers ontwikkelen zelf het concept, de tekst en de
uitvoering. Ontroerend Goed wil de kracht van theater samen met het publiek onderzoeken en her-
ontdekken. Voor het gezelschap is de hier-en-nu ervaring van het publiek en de performers uniek voor het
medium.

De realiteit van het theater wordt nooit ontkend en staat aan de basis van elke voorstelling. Getuige hiervan de
de doortocht in Kunstencentrum BELGIE (11 december 2004) met “The Smile Off Your Face”. De groep is
ervan overtuigd dat zo de beleving van het publiek intenser wordt gemaakt. Deze fascinatie kan de inhoud van
de voorstelling zijn en als middel gebruikt worden om het publiek uit te nodigen in de persoonlijke wereld van
de makers. Ontroerend Goed wil elke voorstelling open en toegankelijk maken, zowel voor theaterkenners
maar zeker ook voor leken. Humor (donker, absurd en banaal) is hierbij een onmisbaar instrument. Het plezier
en de goesting van de spelers en makers zijn essentieel daar en dan, als u komt kijken.

De acteurs spelen acteurs,

koningen, superhelden, lustobjecten, drama queens, toeschouwers,

pruikendragers, spraakwatervallen, verwende nesten

en dat de stukken er af vliegen.

Het stuk speelt zich af op een podium,

in een woestijn, op een onbewoond eiland,

in een haarspeldbocht, tijdens Hannibals tocht over de Alpen,

op visite, in een of ander onderbewustzijn,

op zondag en in uw hoofd.

U gelooft dingen,

doorziet onze leugens,

ziet niet wat u moet geloven,

en trapt er met open ogen in.

Want je kunt niet geen illusies hebben,

tenminste, dat denken we.

`(Killusion)

DATUM   vr 15 april
AANVANG   20u00
INKOM   € 7 (leden BELGIE) / € 9
 RESERVATIE GEWENST!

RegieRegieRegieRegieRegie  Alexander Devriendt

SpelSpelSpelSpelSpel Joeri Smet, Bob Stoop, Manah Depauw

CoproductieCoproductieCoproductieCoproductieCoproductie  STUK-Leuven

podium p.11p.11p.11p.11p.11



Van bij haar ontstaan in 1999, was één van de belangrijkste doelstellingen van Abattoir Fermé om originele
materie en nieuwe vormen van dramaturgie te onderzoeken. Enerzijds werd die bekommernis ingegeven
door de levenloze toestand van het Vlaamse theaterlandschap, anderzijds voelden de vier kernleden Stef
Lernous, Tine Van den Wyngaert, Nick Kaldunski en Joost Vandecasteele zich verbonden door een diepe
fascinatie voor alles wat ‘afwijkt  van de norm’.

Galapagos
Tekst en regie   Tekst en regie   Tekst en regie   Tekst en regie   Tekst en regie   Stef Lernous     -     Spel     -     Spel     -     Spel     -     Spel     -     Spel   Tine Van den Wyngaert (oa. Het geslacht De Pauw), Nick Kaldunski

door ABATTOIR FERME

Een hotel. Een raar hotel. Het stinkt er... Het is de locus amoenus voor het existentieel horrortheater van Abattoir Fermé. Galapagos
geeft vier eilanden van mensen een stem in een setting die de kleuren draagt van sm, klinische 'clean' en wetenschappelijke experimen-
ten. Vier naamloze entiteiten, opgesloten in een tijdloos vacuüm, waar wetenschap duelleert met diep-menselijke tragiek. Het resultaat
is een beeldrijke bespiegeling op normaliteit, existentiële angsten, moeders en de vroeg-eenentwintigste mens als sociale melaats.

Galapagos is een obsessieve surftrip. Doorklikken is meer weten, en daar heel zeker van zijn. Religie, seksualiteit, wetenschap, politiek,
liefde en andere evolutietheorieën onder een stinkende saus. Een minutieuze dissectie van onweerlegbare feiten. Existentieel horror-
theater. Een aftelrijm dat onafwendbaar eindigt op nul. Maar ge kunt niet delen door nul.

"Abattoir Fermé tekent voor schoonheid die zich alleen kenbaar maakt in het midden van het vuil en de onzekerheid. Tussen de angst en de milde perversie, als
een bloem op een mesthoop" (De Standaard, 1-06-2004)

"Galapagos is één van de vijf beste voorstellingen van het afgelopen seizoen. Het bevestigt de nieuwe wind die met Bloetverlies door Abattoir Fermé kwam
waaien en klaart verder uit waar dit unieke parcours heen wil" (De Morgen, 8-06-2004)

ABATTOIR FERMEABATTOIR FERMEABATTOIR FERMEABATTOIR FERMEABATTOIR FERME

DATUM vr 25 maart    AANVANG 20u00   INKOM  dagticket € 7 (leden BELGIE) / € 9
weekendticket (vr 25  èn za 26 maart) € 10 (leden BELGIE) / € 12         RESERVATIE GEWENST!

podium  p12p12p12p12p12



De gezamenl i jke in teresse voor  ‘het  andere ’ resul teerde in  een twint ig ta l  product ies.  Vormel i jk  v ie l  voora l
de voor l ie fde voor  het  groteske en het  escapis t ische op,  inhoudel i jk  waren er  obsess ies met  thema’s a ls  de
rand van de maatschappi j  (Het  Hof  van Leyden en Afz ien) ,  de patholog ie (De Regels  van het  Goor) ,  de
maakbaarheid van de neol ibera le  samenlev ing (d ia l  H for  . . . . * ) ,  en ident i te i t  (Galapagos) .  Aan de grond-
s lag van a l  deze pro jecten l ig t  bovenal  de idee dat  er  in  de huid ige samenlev ing een ongezonde,  haast
patholog ische preoccupat ie  met  ‘normal i te i t ’ bestaat .  Tegen deze ideolog ische achtergrond z ie t  Abat to i r
Fermé het  dan ook a ls  haar  miss ie  om theater  te  creëren dat  z ich door  z i jn  e igenzinn ige vorm,  mater ie  en
dramaturg ie  laat  omschr i jven a ls  een d iss idente s tem b innen de d ic ta tuur  van de uni formi te i t .

ABATTOIR FERMEABATTOIR FERMEABATTOIR FERMEABATTOIR FERMEABATTOIR FERME

weekendticket (vr 25  èn za 26 maart) € 10 (leden BELGIE) / € 12         RESERVATIE GEWENST!

Life on the EdgeLife on the EdgeLife on the EdgeLife on the EdgeLife on the Edge
door ABATTOIR FERME

Regie en Spel   Regie en Spel   Regie en Spel   Regie en Spel   Regie en Spel   Tine Van den Wyngaert, Joost Vandecasteele(oa. Eiland Nieuwe Stijl, Action Malaise),

Abattoir Fermé trekt dit keer
voluit de Art Brut-kaart en ging
daarvoor te rade bij het leven en
werk van Adolf Wölfli. Deze
gek, kunstenaar en vermeende
pedofiel bracht de helft van zijn
leven door in een isolatiecel van
een psychiatrische inrichting.
Daar schreef, schilderde en
componeerde hij een kolossaal
oeuvre bij elkaar..

Met Life on the Edge inspireert
Abattoir Fermé zich aldus op de
‘outsiderkunst’ en belandt
daarmee op het fascinerende
terrein van de zonderlinge
kluizenaar die –vaak onbewust–
een kunstenaar blijkt te zijn. De
outsider-wereld is een univer-
sum waarin Waanzin en Genia-
liteit buren zijn: een zolderka-
mer van stiekeme schriftjes,
curieuze tekeningen, pseudo-
wetenschap, complexe kosmos-
beelden en onuitsprekelijk
mooie artistieke creaties. Abat-
toir Fermé maakte met ‘Life on
the Edge’ een voorstelling die
een aantal thema’s van de
outsider art vrijuit interpreteert
en binnen een ruimere context
plaatst: die van kunst, creativi-
teit en de fantasie. Hoe overleef
je je eigen hoofd en werkelijk-
heid tussen zes miljard andere
hoofden die elk hun eigen
kleine realiteit scheppen?

podium p.13p.13p.13p.13p.13

                        Griet Boels (oa.Theater Stap, speelde in "Antigone" bij Theater Antigone), Nick Kaldunski.

DATUM  za 26 maart    AANVANG  20u00    INKOM  dagticket: € 7 (leden BELGIE) / € 9



"Janusz ist zweiseitig am kopf""Janusz ist zweiseitig am kopf"

"Zij is het wachten waard""Zij is het wachten waard""Zij is het wachten waard""Zij is het wachten waard""Zij is het wachten waard"
door Jeugd en Theater Heusden Zolder ism vzw door Jeugd en Theater Heusden Zolder ism vzw door Jeugd en Theater Heusden Zolder ism vzw door Jeugd en Theater Heusden Zolder ism vzw door Jeugd en Theater Heusden Zolder ism vzw expreZZiveexpreZZiveexpreZZiveexpreZZiveexpreZZive

Regie Regie Regie Regie Regie  Johnny Weustenraed
TekstTekstTekstTekstTekst Heleen Verlinden
SpelSpelSpelSpelSpel Sara Peeters, Elien Aerts, Ellen Janssen, Katrien Timmers, Lize Theunis, Nadia Bibiane

door T.R.A.S.H. (NL)
Regie & choreografieRegie & choreografieRegie & choreografieRegie & choreografieRegie & choreografie  Kristel van Issum
Muzikale compositieMuzikale compositieMuzikale compositieMuzikale compositieMuzikale compositie  Arthur van der Kuip & Jeroen Strijbos
Decor-ontwerpDecor-ontwerpDecor-ontwerpDecor-ontwerpDecor-ontwerp  Paul van Weert
PerformersPerformersPerformersPerformersPerformers Guilherme Miotto , Birgit Gunzl / Linda Neruda, Tegest Pecht Guido, Lucie Petrusˇova, Alexandre Tissot
MusiciMusiciMusiciMusiciMusici  Amy Ericx, Yvonne v/d Pol
Kostuumontwerp Kostuumontwerp Kostuumontwerp Kostuumontwerp Kostuumontwerp  Naomi Bomberg
Artwork en fotografieArtwork en fotografieArtwork en fotografieArtwork en fotografieArtwork en fotografie  Eric C. Maas

Heftig en rauw danstheater, Quatsch macht Spass... !

Met een absurdistisch, agressief en haast cartoonachtig bewegingsidioom geeft het internatio-
nale collectief T.r.a.s.h. in 12 korte scenes een eigentijdse en vooral persoonlijke visie op het
contrast tussen extreme vervoering, verleiding en een verregaand schuldbewustzijn. Een
duivelse punkparty voor zes dansers/performers in seizoenswisselingen.

In augustus 2003 liet het rebelse dans-theatergezelschap T.r.a.s.h. met de voorstelling “La Femme
Qui Rit” een diepe indruk achter in Kunstencentrum BELGIE. T.r.a.s.h. staat immers voor rauwe
producties, fysieke uitersten en een continue verstrengeling van de disciplines dans, beeldende
kunst en muziek. Ook in ‘Janusz’ komen ze weer in actie: de energieke, veeltalige karakters die zo
typerend zijn voor het werk van T.r.a.s.h., ditmaal als kille, fatale machines séductives die de
toeschouwer in een krachtige explosie van valbewegingen en acrobatiek meesleuren naar een
duizelingwekkende onderwereld. Onder begeleiding van twee violisten doolt deze acte assemblée
van verontrusting naar ontroering.

http://www.trashweb.nl

DATUM   vr 8 april
AANVANG  20u00
INKOM   € 7 (leden BELGIE) / € 9
RESERVATIE GEWENST!

“We moeten gewoon wachten. Dan
doet ze straks weer open. Huilend.
Want ze kan niet zonder ons. Dat
weten we allang. Ze kan niet zonder
ons. En als ze de deur dan opendoet
dan vallen we snikkend in haar arm en
zeggen we: “Mama het was onze
schuld, wat het ook geweest is het was
onze schuld. Dan komt ze naar
beneden met een theeblad vol koekjes.
Ze is een goede moeder. Ze is het
wachten waard.”

Een zesling werd door hun moeder
op straat gezet omdat deze moest
kiezen tussen de liefde voor haar man
en de kinderen. Jaren staan ze al te
wachten voor een gesloten deur,
wachten tot ze weer binnen mogen.
Het stuk gaat loyaliteit, hoop en
wanhoop.

“Zij is het wachten waard” is een
combinatie van theater vol poëtische
taal met beweging.
Reeds eerder waren er verschillende
producties van vzw expreZZive in
Kunstencentrum BELGIE te zien.
“Broers”, “Herfsthoofd”, “Infierno”
en vorig seizoen ook “Go for it” .
Deze laatste voorstelling kreeg
afgelopen zomer de publieksprijs
tijdens het “Lach-festival 2004”.

DATUM  vrij 29 april                         AANVANG  20u00                   INKOM  € 4 (leden BELGIE) / € 6
RESERVATIE GEWENST!

podium  p14p14p14p14p14



A G E N D AA G E N D AA G E N D AA G E N D AA G E N D A✯
vr 4 & za 5

maart

za 12 maart

vr 18 & za 19

za 16 april

vr 29 april

za 9 april

wo 20 april

vr 25 maart

za 26 maart

za 2 april

vr 8 april

vr 15 april

za 23 april

za 30 april

vr 6 mei

za 7 mei

+ STICKS & STONES+ STICKS & STONES+ STICKS & STONES+ STICKS & STONES+ STICKS & STONES (US) (US) (US) (US) (US) Feat. MATANA ROBERTS, CHAD TAYLOR & JOSH ABRAMS
AANVANG: 20u00 INKOM: € 8 (leden BELGIE en leden MfJ) / € 10

podiumpodiumpodiumpodiumpodium "Killusion"  door  ONTROEREND GOED"Killusion"  door  ONTROEREND GOED"Killusion"  door  ONTROEREND GOED"Killusion"  door  ONTROEREND GOED"Killusion"  door  ONTROEREND GOED
AANVANG: 20u00 INKOM: € 7 (leden BELGIE) / € 9 - RESERVATIE GEWENST!

filmfilmfilmfilmfilm """""THE VILLAGETHE VILLAGETHE VILLAGETHE VILLAGETHE VILLAGE"  -  "   -  "   -  "   -  "   -  Regie: Regie: Regie: Regie: Regie: M. Night ShyamalanM. Night ShyamalanM. Night ShyamalanM. Night ShyamalanM. Night Shyamalan (US / 2004 / 108' / 35 mm)
AANVANG: 20u00 INKOM: € 3 (leden BELGIE) / € 4

lezinglezinglezinglezinglezing Cubaanse ritmesCubaanse ritmesCubaanse ritmesCubaanse ritmesCubaanse ritmes ‘van Rumba tot Son’ door Jef Van Eyck (ex-Cococité StuBru, ex-Open Tropen) i.s.m. De Karavaan)

AANVANG: 20u00 INKOM: € 2 (leden BELGIE/ De Karavaan) / € 3 - RESERVATIE GEWENST!

filmfilmfilmfilmfilm """""NOBODY KNOWSNOBODY KNOWSNOBODY KNOWSNOBODY KNOWSNOBODY KNOWS" -  "  -  "  -  "  -  "  -  Regie: Regie: Regie: Regie: Regie: Kore-eda HirokazuKore-eda HirokazuKore-eda HirokazuKore-eda HirokazuKore-eda Hirokazu  (JP / 2004 / 141' / 35 mm)
AANVANG: 20u00 INKOM: € 3 (leden BELGIE) / € 4

podiumpodiumpodiumpodiumpodium "Zij is het wachten waard”"Zij is het wachten waard”"Zij is het wachten waard”"Zij is het wachten waard”"Zij is het wachten waard” door Jeugd en Theater Heusden Zolder ism vzw expreZZive
AANVANG: 20u00 INKOM: € 4 (leden BELGIE) / € 6 - RESERVATIE GEWENST!

concertconcertconcertconcertconcert HOLGER CZUKAY HOLGER CZUKAY HOLGER CZUKAY HOLGER CZUKAY HOLGER CZUKAY      (D, formerly of CAN)(D, formerly of CAN)(D, formerly of CAN)(D, formerly of CAN)(D, formerly of CAN)
+ JOSHUA BURKETT (US) + THE OTHER METHOD (US)+ JOSHUA BURKETT (US) + THE OTHER METHOD (US)+ JOSHUA BURKETT (US) + THE OTHER METHOD (US)+ JOSHUA BURKETT (US) + THE OTHER METHOD (US)+ JOSHUA BURKETT (US) + THE OTHER METHOD (US)

AANVANG: 20u00 INKOM: € 8 (leden BELGIE) / € 10

filmfilmfilmfilmfilm """""THE EDUKATORSTHE EDUKATORSTHE EDUKATORSTHE EDUKATORSTHE EDUKATORS"  -"   -"   -"   -"   - Regie:  Regie:  Regie:  Regie:  Regie: Hans WeingartnerHans WeingartnerHans WeingartnerHans WeingartnerHans Weingartner  (D / 2005 / 126' / 35 mm)
AANVANG: 20u00 INKOM: € 3 (leden BELGIE) / € 4

concertconcertconcertconcertconcert GANG GANG DANCE (US) + EXCEPTER (US)GANG GANG DANCE (US) + EXCEPTER (US)GANG GANG DANCE (US) + EXCEPTER (US)GANG GANG DANCE (US) + EXCEPTER (US)GANG GANG DANCE (US) + EXCEPTER (US)
AANVANG: 20u00 INKOM: € 7 (leden BELGIE) / € 9

maart

CONCERT p.15p.15p.15p.15p.15

eventeventeventeventevent OPEN CIRCUIT presents "FEMMES"OPEN CIRCUIT presents "FEMMES"OPEN CIRCUIT presents "FEMMES"OPEN CIRCUIT presents "FEMMES"OPEN CIRCUIT presents "FEMMES" - A FEMALE EXPLORATION!
>> IKUE MORI (US) - ZEENA PARKINS (US) - PHANTOM ORCHARD (US) - LOOBKE (B) - AGF (D) - ZAVOLOKA (UKR) -

MASKESMACHINE (B) - TARA BURKE:FURSAXA (US) - HILD SOFIE TJAFORD (NOR) - LOTTA MELIN (S) - DANIELLE L EMAIRE (NL) -

                                                  SAMARA LUBELSKI (US) - ONASHITA (B) - HEATHER LEIGH (US) - ISLAJA (FIN) - SOL U (FIN) - BARBARA PREISINGER (D) -

                                                  MANAH DE PAUW (B) - bolwerK (B) - SIGRID TANGHE (B) - DJ TABI (B,Fuse) - e.a.

>> Artiesteninfo, updates en timing : http://www.open-circuit.com !

>> Lokaties Hasselt: Koningin Astridlaan 85 (19u-21u) - Burgemeester Bollenstraat 54-56+ (21u-02u)

AANVANG: 19u00 DAGTICKET € 8  (leden BELGIE) / € 10  >> WEEKENDTICKET € 13  (leden BELGIE) / € 15

eventeventeventeventevent (K-RAA-K)(K-RAA-K)(K-RAA-K)(K-RAA-K)(K-RAA-K)33333     FESTIVAL 2005FESTIVAL 2005FESTIVAL 2005FESTIVAL 2005FESTIVAL 2005
>> URDOG (US) - NMPERIGN (US) - THE MICROPHONES (US) - TRAD GRAS OCH STENAR (S) - SIX ORGANS OF

ADMITTANCE (US) - KISS THE ANUS OF A BLACK CAT (B) - MAGIC MARKERS (US) - BORIS (JP) - AF URSIN (B) -

CAROLINER RAINBOW DECADE OF ADMIRING FAILURES (US) - SKYGREEN LEOPARDS SKYBAND (US) -

SMEGMA (US) - TV RESISTORI (FIN)

>>   + video-programma, expositie...: www. kunstencentrumbelgie.com of www.kraak.net

DEUREN: 13u00 INKOM: € 13 (leden BELGIE) / € 15

filmfilmfilmfilmfilm "ETERNAL SUNSHINE "ETERNAL SUNSHINE "ETERNAL SUNSHINE "ETERNAL SUNSHINE "ETERNAL SUNSHINE OF THE SPOTLESS MINDOF THE SPOTLESS MINDOF THE SPOTLESS MINDOF THE SPOTLESS MINDOF THE SPOTLESS MIND"  "  "  "  "  -  -  -  -  -  Regie: Michel GondryRegie: Michel GondryRegie: Michel GondryRegie: Michel GondryRegie: Michel Gondry (US / 2004 / 108' / 35 mm)
AANVANG: 20u00 INKOM: € 3 (leden BELGIE) / € 4

podiumpodiumpodiumpodiumpodium "Galapagos"  door  ABATTOIR  FERME"Galapagos"  door  ABATTOIR  FERME"Galapagos"  door  ABATTOIR  FERME"Galapagos"  door  ABATTOIR  FERME"Galapagos"  door  ABATTOIR  FERME
AANVANG: 20u00 INKOM: dagticket: EUR 7 (leden BELGIE) / EUR 9 - weekendticket (vrijdag 25 maart èn zaterdag 26 maart): EUR 10 (leden BELGIE) / EUR 12 - RESERVATIE GEWENST!

podiumpodiumpodiumpodiumpodium "Life on the Edge"  door  ABATTOIR  FERME"Life on the Edge"  door  ABATTOIR  FERME"Life on the Edge"  door  ABATTOIR  FERME"Life on the Edge"  door  ABATTOIR  FERME"Life on the Edge"  door  ABATTOIR  FERME
AANVANG: 20u00 INKOM: dagticket: EUR 7 (leden BELGIE) / EUR 9 - weekendticket (vrijdag 25 maart èn zaterdag 26 maart): EUR 10 (leden BELGIE) / EUR 12 - RESERVATIE GEWENST!

concertconcertconcertconcertconcert ZOUNDS (UK) - organisatie i.s.m. ‘t Str—pke, Gooz & Suburb - Hasselt
AANVANG: 20u00 INKOM: € 5 (leden BELGIE) / € 7

podiumpodiumpodiumpodiumpodium "Janusz ist zweiseitig am kopf"  door  T.R.A.S.H."Janusz ist zweiseitig am kopf"  door  T.R.A.S.H."Janusz ist zweiseitig am kopf"  door  T.R.A.S.H."Janusz ist zweiseitig am kopf"  door  T.R.A.S.H."Janusz ist zweiseitig am kopf"  door  T.R.A.S.H.  (NL)
AANVANG: 20u00 INKOM: € 7 (leden BELGIE) / € 9 - RESERVATIE GEWENST!

concertconcertconcertconcertconcert FRED ANDERSON TRIO (US)FRED ANDERSON TRIO (US)FRED ANDERSON TRIO (US)FRED ANDERSON TRIO (US)FRED ANDERSON TRIO (US)     with special guest ERNEST DAWKINSwith special guest ERNEST DAWKINSwith special guest ERNEST DAWKINSwith special guest ERNEST DAWKINSwith special guest ERNEST DAWKINS



BELGIE,  BELGIE,  BELGIE,  BELGIE,  BELGIE,  KunstencentrumKunstencentrumKunstencentrumKunstencentrumKunstencentrum
BURGEMEESTER BOLLENSTRAAT 54-56+BURGEMEESTER BOLLENSTRAAT 54-56+BURGEMEESTER BOLLENSTRAAT 54-56+BURGEMEESTER BOLLENSTRAAT 54-56+BURGEMEESTER BOLLENSTRAAT 54-56+
3500 HASSELT3500 HASSELT3500 HASSELT3500 HASSELT3500 HASSELT

✯   Secretariaat  Secretariaat  Secretariaat  Secretariaat  Secretariaat elke werkdag van 13u-18u
✯      InfocentrumInfocentrumInfocentrumInfocentrumInfocentrum iedere woensdag van 14u-18u
✯   Kultuurcentrum & Café  Kultuurcentrum & Café  Kultuurcentrum & Café  Kultuurcentrum & Café  Kultuurcentrum & Café open op vr. & za. van 19u - 02u

info Zaalhuur: Jo lijnen
✯   Telefoon  Telefoon  Telefoon  Telefoon  Telefoon 0032-(0)11/22.41.61
✯   Fax  Fax  Fax  Fax  Fax 0032-(0)11/23.26.59
✯   E-mail  E-mail  E-mail  E-mail  E-mail belgie@skynet.be
✯   Website  Website  Website  Website  Website www.kunstencentrumbelgie.com

� <<OPEN CIRCUIT>> INSIGHT >’LABLAND ‘ Modeselektor (D) - Pfadfinderei (D) - februari ‘05 -foto Hans Stockmans & Ronny Wertelaers

‘BELGIE’  ‘BELGIE’  ‘BELGIE’  ‘BELGIE’  ‘BELGIE’  PUBLIEKSRUIMTES / SECRETARIAAT / PRODUCTIEHUIS / DIENSTENCENTRUMPUBLIEKSRUIMTES / SECRETARIAAT / PRODUCTIEHUIS / DIENSTENCENTRUMPUBLIEKSRUIMTES / SECRETARIAAT / PRODUCTIEHUIS / DIENSTENCENTRUMPUBLIEKSRUIMTES / SECRETARIAAT / PRODUCTIEHUIS / DIENSTENCENTRUMPUBLIEKSRUIMTES / SECRETARIAAT / PRODUCTIEHUIS / DIENSTENCENTRUM

KORTINGEN BELGIE:
Houders van één van de volgende culturele lidmaatschapskaarten hebben recht op een korting van Houders van één van de volgende culturele lidmaatschapskaarten hebben recht op een korting van Houders van één van de volgende culturele lidmaatschapskaarten hebben recht op een korting van Houders van één van de volgende culturele lidmaatschapskaarten hebben recht op een korting van Houders van één van de volgende culturele lidmaatschapskaarten hebben recht op een korting van 10% 10% 10% 10% 10%  op alle BELGIE - activiteiten: op alle BELGIE - activiteiten: op alle BELGIE - activiteiten: op alle BELGIE - activiteiten: op alle BELGIE - activiteiten:
• CJP• CJP• CJP• CJP• CJP / Redux  / SWAP  -  / Redux  / SWAP  -  / Redux  / SWAP  -  / Redux  / SWAP  -  / Redux  / SWAP  -  Cultuurpas Stad Hasselt Cultuurpas Stad Hasselt Cultuurpas Stad Hasselt Cultuurpas Stad Hasselt Cultuurpas Stad Hasselt   -    -    -    -    -  VDP lidmaatschap VDP lidmaatschap VDP lidmaatschap VDP lidmaatschap VDP lidmaatschap     -   Open Doek   -   Onderwijs Club    -  Eurecard     -   Open Doek   -   Onderwijs Club    -  Eurecard     -   Open Doek   -   Onderwijs Club    -  Eurecard     -   Open Doek   -   Onderwijs Club    -  Eurecard     -   Open Doek   -   Onderwijs Club    -  Eurecard
Begeleiderspas Prov. Limburg : gratisBegeleiderspas Prov. Limburg : gratisBegeleiderspas Prov. Limburg : gratisBegeleiderspas Prov. Limburg : gratisBegeleiderspas Prov. Limburg : gratis

m e t  s t e u n  v a n  d e  V l a a m s e  r e g e r i n g  m e t  s t e u n  v a n  d e  V l a a m s e  r e g e r i n g  m e t  s t e u n  v a n  d e  V l a a m s e  r e g e r i n g  m e t  s t e u n  v a n  d e  V l a a m s e  r e g e r i n g  m e t  s t e u n  v a n  d e  V l a a m s e  r e g e r i n g                              -                                                  -                                                  -                                                  -                                                  -                      S t a d  H a s s e l tS t a d  H a s s e l tS t a d  H a s s e l tS t a d  H a s s e l tS t a d  H a s s e l t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               P r o v i n c i e  L i m b u r gP r o v i n c i e  L i m b u r gP r o v i n c i e  L i m b u r gP r o v i n c i e  L i m b u r gP r o v i n c i e  L i m b u r g

Wilt U opgenomen worden in het ADRESSENBESTAND, stort dan 5 Wilt U opgenomen worden in het ADRESSENBESTAND, stort dan 5 Wilt U opgenomen worden in het ADRESSENBESTAND, stort dan 5 Wilt U opgenomen worden in het ADRESSENBESTAND, stort dan 5 Wilt U opgenomen worden in het ADRESSENBESTAND, stort dan 5  euro  euro  euro  euro  euro op rek. 001-2355376-01op rek. 001-2355376-01op rek. 001-2355376-01op rek. 001-2355376-01op rek. 001-2355376-01
van vzw Kultuur- en Dienstencentrum BELGIE,  Burgemeester Bollenstraat 54-56+, 3500 Hasselt.van vzw Kultuur- en Dienstencentrum BELGIE,  Burgemeester Bollenstraat 54-56+, 3500 Hasselt.van vzw Kultuur- en Dienstencentrum BELGIE,  Burgemeester Bollenstraat 54-56+, 3500 Hasselt.van vzw Kultuur- en Dienstencentrum BELGIE,  Burgemeester Bollenstraat 54-56+, 3500 Hasselt.van vzw Kultuur- en Dienstencentrum BELGIE,  Burgemeester Bollenstraat 54-56+, 3500 Hasselt.
Tegelijk wordt U lid van BELGIE en kan U een jaar lang genieten van 1 tot 2 Tegelijk wordt U lid van BELGIE en kan U een jaar lang genieten van 1 tot 2 Tegelijk wordt U lid van BELGIE en kan U een jaar lang genieten van 1 tot 2 Tegelijk wordt U lid van BELGIE en kan U een jaar lang genieten van 1 tot 2 Tegelijk wordt U lid van BELGIE en kan U een jaar lang genieten van 1 tot 2 euro  euro  euro  euro  euro  korting bij activiteiten.korting bij activiteiten.korting bij activiteiten.korting bij activiteiten.korting bij activiteiten.


