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Hasselt wordt een maand
lang een ‘grafische stad’
HASSELT -  Van 4 april tot en 
met 5 mei (van 4/4 tot 5/5 dus) 
zal Hasselt een ‘grafische stad’ 
worden.  In die periode kan 
iedereen gratis drie grafische 
routes door de stad volgen. Een 
met street art, een met  
popupshops rond grafiek en 
eentje waarbij vergeten grafi-
sche pareltjes in het stadsbeeld 
in de kijker worden gezet. 
Daarnaast komt er op 26 en 27 
april ook het nagelnieuwe – en 
voor Limburg eerste - grafische 
festival Beyonderground.

Hasselt lijkt almaar meer aandacht 
te besteden aan grafische kunste-
naars. De afgelopen twee jaren 
zorgde het Street Art Festival al 
voor meer kleur in sommige delen 
van de stad door bekende street 
art-artiesten naar Hasselt te lok-
ken. Een uitgestippelde route langs 
die street-art werken wordt een van 
de drie grafische wandelroutes die 
Hasselt van 4 april tot 5 mei in 
de kijker wil zetten en die de stad 
moeten omtoveren tot een ‘graphic 
city’.  “Daarnaast komt er een pop-
up route met grafici,” zegt Daan 
Linsen van de Hasseltse street 
art galerie Alley die samen met 
Pablo Hannon, Manon Wethly 
en Debora Lauwers dit initiatief  

heeft genomen. “In die route willen 
we grafische artiesten hun ding laten 
doen in leegstaande panden. Ze 
creëren expo’s, geven workshops of 
zetten een tijdelijke winkel op poten.” 
Tenslotte is er de Beyonderground-
hotspot route. “Daarin willen we 
vergeten grafische pareltjes die nog 
altijd in het stadsbeeld voorkomen 
terug in de spotlight zetten. Aan het 
Belgacomgebouw kan je bijvoorbeeld 

nog altijd het oude, ingemetselde logo
van de RTT zien. Bij een winkel zie
je nog de letters van vroeger door de
verf schemeren… Dat soort dingen.”
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Beyonderground is ook de naam van 
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Beyonderground is ook de naam van 
een nieuw festival dat op 26 en 27 april 
neerstrijkt in kunstencentrum Belgie 
in Hasselt. “We nodigen 35 grafische 
artiesten uit heel Europa – en soms 

verder – uit om hun werk toe te 
lichten. Ze krijgen elk een uurtje 
de tijd en mogen kiezen hoe ze dat 
doen: via workshops, lezingen of 
performances. Daarnaast komt er 
ook een expo, worden live tekenin-
gen gemaakt en leggen we ’s avonds 
de link tussen grafiek en muziek.”
Bedoeling is dat Beyonderville een 
tweejaarlijks event wordt in Has-
selt. Christof RUTTEN
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