o
© K
en
Va n
me
che
len

© K r i s t o f Vr a n c k e n
© Joep Gosen
y
e e
g
rk n n
a o n
B W ma
& © rg
e
m to B
m o
e h
L P

Kom cultuur
proeven
in Hasselt!

©

Ca

rll

Cn

eu

t

KnipoogDag Hasselt
Hasselt
KnipoogDag
Programmaboekje

Zondag 25 maart 2012 - Programma
met een knipoog
Foto © Shutterstock

SC H IP PE

25

24

ZE ILS TR AA
T

START

8
9
10

5
11

6
4
2

12

14

3

13

11
7

1

23

15

16

START
22
17

18

19
-

Voor routebeschrijving
zie pag. 19

SCH

S T R A AT

27

26

V IS S E R

R ST R .

29

21
20

JESSA ZIEKENHUIS
Campus Virga Jesse

HEEP

VA A R T

KAAI

28

vtbKultuur heet je welkom!

SCHEEPVAARTKA AI

Als ‘Hoofdstad van de Smaak’ heeft Hasselt je heel wat te bieden.
Het culturele luik daarvan zetten we op zondag 25 maart voor je
in de kijker. In deze brochure vind je alle info.
Maak er een onvergetelijke dag van!
Praktische informatie

Thematische bezoekpunten in 4 zones

Te voet
ETHIAS ARENA
Pendelbus
Pendelboot
PLOPSA
INDOOR

Koop op zondag 25 maart je button op
de Grote Markt van Hasselt of aan De Silo,
Vissersstraat 2. Met deze button heb je
tussen 13.00 u. en 18.00 u. toegang tot alle
locaties en activiteiten, en kan je gebruik
maken van de pendeldiensten.
Prijs
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Leden van vtbKultuur betalen 5 euro.
Niet-leden betalen 7 euro.
Kinderen t.e.m. 12 jaar nemen gratis deel.
(Wie lid is van VAB is automatisch lid van vtbKultuur.)
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Wil je meer info over de KnipoogDag?
Neem dan een kijkje op de website
www.vtbkultuur.be.
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Hasselt staat steeds bol van boeiende
tentoonstellingen op verschillende
locaties. Momenteel kan je genieten
van de SuperBodies-triënnale waarvoor vijf culturele huizen de handen in
elkaar sloegen, en van een tentoonstelling van vtbKultuur Limburg en de
KHLim over de leefwereld van het kind.

Bezoekpunten
Superbodies

Pieter T’Jonck

Curator SuperBodies

Ik denk dat mensen over een
heel aantal dingen verbaasd
zullen zijn. Je kan op een heel
andere manier naar kunst
kijken, of kunst ervaren.
Er zijn gegarandeerd enkele
Aha-momenten!
Interview op www.vtbkultuur.be

SuperBodies is, ondanks de titel, geen kunstproject
over ‘superlichamen’ of -mensen. Integendeel: alles
draait om heel gewone lichamen. Alhoewel… Ook
al is het menselijk lichaam niet zo buitengewoon en
verre van perfect, toch is het ook een wonderlijke,
vernuftige machine die – als je erover nadenkt – tot
de meest verbazingwekkende dingen in staat is.

Extra
SuperBodies
Met uitzondering van het cultuurcentrum Hasselt
zijn er op alle locaties vliegende gidsen voorzien
om uitleg bij de expositie te verschaffen. Aan
SuperBodies is een activiteitenprogramma verbonden
waarbij je de handen uit de mouwen moet steken!
- In het Modemuseum trekken kinderen tussen
6 en 12 vergezeld van hun (groot)ouders met
de Superkijkwijzer! door het museum.

Eric Joris Foto © Kristof Vrancken

Tentoonstellingen

Bij de samenstelling van de triënnale doorkruiste
Het tentoonstellingsluik in het Modemuseum
8
curator Pieter T’Jonck voortdurend en zonder enig
Hasselt is een feest voor de zintuigen, met extra
onderscheid de meest uiteenlopende disciplines. Tot
veel aandacht voor textiel, mode en accessoires.
de uitgenodigde kunstenaars en ontwerpers behoren
Onder andere modeontwerper Christophe Coppens
enkele van de grootste namen van deze en vorige
komt er aan bod. (Gasthuisstraat 11)
eeuw. Maar er is evengoed aanstormend talent dat je
In Z33 worden je zintuigen en je verbeelding
aandacht meer dan verdient.
12
op scherp gesteld door vooral actuele kunst met
In de vijf deelnemende cultuurhuizen vond Pieter
focus op het lichaam en zijn vaak halfbewuste
T’Jonck prima partners in crime. Zij werken wel vaker
handelingen. (Zuivelmarkt 33)
met verschillende disciplines en allerhande hybride,
spannende kruisbestuivingen. En precies dat is met
16 Het Stadsmus biedt in een notendop de
krachtlijnen van SuperBodies. Foto’s, video’s en
SuperBodies niet anders.
interactieve installaties, je vindt er voor elk wat wils.
Hoewel het parcours doorheen de stad en in de vijf
(Guido Gezellestraat 2)
culturele huizen als één verhaal werd samengesteld
en wordt gepresenteerd, schemert de eigenheid van
Het aanbod in cultuurcentrum Hasselt is heel divers,
19
elk huis uiteraard door in de kunstenaars en werken
maar vaak nauw verwant met podiumkunsten. Zo
die er te zien zijn.
brengt danslegende Steve Paxton een grote installatie
over de inzichten die hij tijdens zijn jaren op het podium
over het lichaam verwierf. (Kunstlaan 5)

- Nog in het Modemuseum kunnen kinderen tussen
8 en 12 samen met hun (groot)ouders een
Superwerk! maken. De workshop vindt plaats om
14.30 u. en 16.30 u. Inschrijven kan ter plaatse, vanaf
een halfuur voor het begin van de workshop.

- In Z33 ontdek je SuperBodies met een zoek- en
puzzelspel en ontwerp je daarna een button die je zo
opspelt en meeneemt naar huis.

- In Het Stadsmus kunnen kinderen tussen 8 en
12 zich creatief uitleven in een workshop om een
Superkunstwerk! te maken. De workshop vindt plaats
om 14.30 u. en 15.30 u. Inschrijven kan ter plaatse
vanaf een halfuur voor het begin van de workshop.

De tentoonstelling in Onder de Toren wordt
opgeluisterd door de klanken van jeugd- en
kinderkoor Ladore (www.ladore.be). Dat wordt
normaal gesproken gedirigeerd door Heidi Tack, maar
staat vandaag onder leiding van Coen Decraene. Het
wordt begeleid door de dwarsfluit van Greet Schoofs
en de gitaar van Patrick Schrooten.

Klein grut, groot verhaal

In CIAP presenteert SuperBodies een
monografische tentoonstelling over de Chinese
kunstenaar Yang Zhengzhong. Je vindt er een
beklijvende video-installatie over de sterfelijkheid.
(Armand Hertzstraat 21 bus 1)
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www.superbodies.be

Klein grut, groot verhaal
4

Zaal Onder de Toren, Thonissenlaan 15
In samenspel met de lezingen reeks
“Geen kinderspel” brengen vtbKultuur
Limburg en de KHLim in zaal Onder de Toren
een tentoonstelling die de klemtoon legt op de
leefwereld van kinderen. Zowel het kind in
het verleden, in de kunst en de literatuur,
in andere culturen en in de mode komt aan bod.

Win een overnachting in een
kunstwerk!
Met Z-OUT wil Z33 buiten de eigen, veilige muren
breken, en hedendaagse kunst en vormgeving in
de open ruimte in Limburg brengen. Een van die
kunstwerken is ‘De Tranendreef’ met boomtenten
van Dré Wappenaar. Die traanvormige structuren zijn
echter niet alleen om naar te kijken. Ze vormen ook
een alternatief verblijf om de nacht in Haspengouw
door te brengen. En jij kan tijdens de KnipoogDag
in Z33 een verblijf winnen voor twee personen
met ontbijt in een van de tenten!

5

© Philippe van Gelooven

Als provinciehoofdstad van Limburg
telt Hasselt een groot aantal imposante
en interessante gebouwen: neem
nu Het Leerske op de Havermarkt,
oorspronkelijk een 16e-eeuwse herberg,
of het gloednieuwe gerechtsgebouw in
de stationsomgeving. Het zijn er te veel
om op te noemen, dus focussen we ons
op de hedendaagse verwezenlijkingen
die je zeker gezien moet hebben!

Bezoekpunten

© Joep Gosen

2

Stationsomgeving
Je kan er niet naast kijken: door de
stationsbuurt waait momenteel een frisse
architecturale wind. Het Vlaams Administratief
Centrum met zijn aangename wandelgang
(a2o-architecten & AWG-architecten) markeerde
hiervan de eerste stap. Momenteel bevindt het
Gerechtsgebouw (TWINS: J. Mayer H., Lens°Ass
& a2o-architecten) zich in de laatste fase: de
afwerking. Je herkent in de opvallende vorm
een boomstructuur, die zowel verwijst naar de
(ge-)rechtsboom waaronder vroeger recht werd
gesproken, als naar de boomeenheid in het
Hasselts wapenschild. Het interieur van beide
gebouwen valt tijdens de KnipoogDag niet te
bezoeken, maar het buitenaanzicht is beslist een
omwegje waard!

© Joep Gosen

Architectuur

Virga Jessecollege

21

Guffenslaan 27

® a2o-architecten

Tijdens onze route leiden we je over de speelplaats
van het Virga Jessecollege (a2o-architecten). Deze
school werd onlangs uitgebreid met een nieuw
sanitair blok en monumentale trappen die de
speelplaats verbinden met zowel het schoolgebouw
als met het sanitair blok. Ook werd een deel van het
gebouw aan de kant van de ringweg voorzien van
een metalen geperforeerde gevel, wat het gebouw
extra karakter verleent.

Twee Torenwijk
In 1970 moest de volksbuurt ‘De Beek’ wijken
voor de eerste steenlegging van dit complex.
In een tijd dat auto’s, hoogbouw en
handelszaken de scepter zwaaiden, pastte
dit project goed bij de toenmalige visie op
stadsontwikkeling. In het begin van de jaren
2000 kwam men echter tot de constatatie dat
de torens aan vernieuwing toe waren.
De voormalige Groep Delta tekende de plannen
voor een nieuw winkelcentrum dat ervoor
zorgde dat de Twee Torenwijk terug werd
opgenomen in het stedelijke weefsel.
De renovatie werd afgerond in 2005.

Ook de gebouwen in de creatieve zone, die verder in
deze brochure beschreven staan, zijn architecturale
hoogstandjes. De Silo is een ontwerp van a2oarchitecten die ook hun kantoren in dit verbluffende
pand onderbrachten. KAAI.16 werd ontworpen
door Holistic Architecture. Meer informatie over
deze gebouwen vind je terug op p. 12-13.

Met dank aan Architectuurwijzer

Extra
In de stationsomgeving tref je een vliegende
gids aan die je graag uitleg verschaft over de
verschillende interessepunten in de buurt.

© Annemie America

Dit project is een ontwerp van De Gregorio &
Partners. Het onderlijnt de opwaardering van de
ringweg rond de stad. Zo werd langs de ringweg
plaats gemaakt voor groene wandelstroken voor
voetgangers. Hierdoor werd een stuk publieke
ruimte teruggewonnen op het autoverkeer. Tijdens
de route verken je enkele delen van deze boulevard.
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© Philippe van Gelooven

Groene Boulevard

® a2o-architecten

3

7

© Stefan Dewickere

© Stefan Dewickere

Het Stadsmus: vaste collectie
Nationaal Jenevermuseum
11
16
Hasselt heeft een rijke waaier aan
Guido Gezellestraat 2
Witte Nonnenstraat 19
musea. Naast de locaties die deelnemen
aan SuperBodies, kan je ook terecht op
In Het Stadsmus ontdek je Hasselt, zijn geschiedenis
In een oude landbouwstokerij in hartje Hasselt
de volgende plaatsen.
en inwoners in vogelperspectief. Je dwaalt er langs
ontdek je het Nationaal Jenevermuseum. Dit museum

Bezoekpunten
Literair Museum
Bampslaan 35
Het Literair Museum is een pareltje dat, naast
zijn vaste collectie, ook regelmatig uitpakt met
spraakmakende, tijdelijke tentoonstellingen.
Gezinnen met kinderen en volwassenen met
een jonge geest kunnen hier terecht voor een
verrassende overzichtstentoonstelling over eten en
drinken in sprookjes. Ook wordt de geschiedenis
van de Limburgse steenkoolmijnen hier gebracht.
Daarnaast loopt er tot 20 oktober 2012 de
tentoonstelling ‘De kleren van de keizer’. Hiervoor
begeleidde modeontwerpster Anita Evenepoel
de vervaardiging van de kostuums van een aantal
sprookjesfiguren. Ze baseerde zich daarvoor op
illustraties van internationaal gerenommeerde
illustratoren als Carll Cneut en Thé Tjong-Khing.
Vergaap je aan de nieuwe kleren van de keizer, de
baljurk van Assepoester en vele andere!

de Hasseltse straten en ontdekt er hun beroemde
inwoners. Wie is de mysterieuze Hasselaar die slechts
eenmaal om de zeven jaar tevoorschijn komt?
Waarom liggen Hasselaren niet wakker van de
Guldensporenslag of de onafhankelijkheidsviering van
1830? Je loopt mee in een processie met mystieke
verhalen en de oudste gekende monstrans ter wereld.
Een eeuwenoude familie toont je de rijkdom van de
stad met kleurige keramiek als hoogtepunt.

Daarnaast vind je in het museum ook een grote
collectie borrelglaasjes, jeneverstopen en -flessen,
affiches voor en tegen jenever en alcohol, gadgets en
andere historische promotiemiddelen. Ze illustreren
treffend wat jenever betekende voor landbouw,
economie en samenleving.

www.hetstadsmus.be

www.jenevermuseum.be

© Roger Laute

www.literairmuseum.be

© Stefan Dewickere

1

illustreert het verhaal van de Belgische jenever,
van graankorrel tot lekkere borrel. Topstuk van het
museum is de intacte 19e-eeuwse stookinstallatie,
uit een voormalige jeneverstokerij van het Waalse
Géromont-Malmedy. Deze beschermde en
gerestaureerde installatie wordt nog steeds gebruikt.
Jaarlijks wordt er maar liefst 1.000 liter van de
museumjenever in gestookt. Over dat stookproces
kom je hier alles te weten!

Musea
Extra
Literair Museum
Ben je tussen 5 en 15 jaar? Dan kan je in het
museum op verkenning met een aan je leeftijd
aangepaste speurtocht. Je maakt kennis
met een aantal kleurrijke sprookjesfiguren,
bestudeert de kostuums en je voert fijne
opdrachten uit. Of je kan ook even wegdromen
tussen de sprookjesboeken, terwijl je naar een
stukje muziek luistert.
Volwassenen luisteren intussen naar het relaas
van modeontwerpster Anita Evenepoel en
illustrator Carll Cneut. Anita Evenepoel is de
hele namiddag aanwezig. Carll Cneut tekent
present tussen 14.00 u. en 16.00 u.

Vliegende gidsen maken je wegwijs in het
museum. Je kunt er ook terecht voor een
degustatieworkshop over jenever en chocolade.
Als je wilt weten of dat een goeie combinatie
is, ben je hier aan het goede adres. Proef van
vier huisgestookte jenevers en ambachtelijk
vervaardigde pralines. Deze workshop vindt
plaats om 13.00 u., 14.30 u. en 16.30 u.
Inschrijven kan ter plaatse, vanaf een halfuur
voor het begin van de workshop. Deelnemers
moeten minstens 18 jaar zijn.

Carll Cneut
Illustrator

Dit is echt een unieke kans.
Ik heb zoiets nog nooit
gezien in die vijftien jaar
dat ik bezig ben. Je ziet
illustraties uit boeken die
zo tot leven komen.

Het Stadsmus

Interview op www.vtbkultuur.be
© Roger Laute

Er staan vliegende gidsen klaar om je uitleg
te geven bij de collectie. Kinderen kunnen het
museum met het Mussenkussen samen met hun
(groot)ouders verkennen. Sus de stadsmus vertelt
je alles over Hasselt en heeft leuke vragen en
activiteiten in het kleurrijke rugzakje verstopt!

© Fabio Falcioni

Jenevermuseum

9

© ODIN group
Panamarenko foto © Annemie America

Op je tocht doorheen het centrum kom
je verschillende kunstgalerieën tegen.
Zij heten je welkom om een blik op hun
collecties te werpen.

Bezoekpunten
5

Alley Art Gallery
Dorpsstraat 38/1
In deze “guerilla gallery” hoef je geen grote namen
te verwachten, maar jonge beloftes en eigenzinnig
talent met een boodschap. Tijdens de KnipoogDag
vind je er werk van twee Nederlandse illustratoren:
Raymond Lemstra en Lennard Schuurmans.
www.alley.be

9

De Tijd Hervonden
Witte Nonnenstraat 8
Vernoemd naar Prousts klassieker “À la recherche
du temps perdu”, is de conceptstore een rustpunt
voor cultuurliefhebbers in het centrum van de stad.
De zaak herbergt niet enkel een café, maar omvat
ook een boekhandel en een galerie. In de galerie is
tot eind maart een overzichtstentoonstelling te zien
die put uit 25 jaar posters van het Literair Museum
(dat overigens ook op je route te bezoeken is.)
www.detijdhervonden.be

© Alley Art Gallery

Galerieën

Artishox Art Gallery

10

Witte Nonnenstraat 18
Artishox Art Gallery exposeert werk dat boeit, verrast
en iets losmaakt bij de kijker. Er wordt veel aandacht
besteed aan een goede balans tussen de werken.
Je vindt er een mix van abstracte en figuratieve
schilderkunst enerzijds en sculpturen en fotografie
anderzijds. Er wordt vast samengewerkt met een
selecte groep kunstenaars, en daarnaast kan je
zo’n zes maal per jaar gastexposities van andere
kunstenaars bewonderen.

14

Eastmen Gallery
Zuivelmarkt 50

In deze galerie komt nationale en internationale kunst
aan bod. Naast gevestigde waarden wil de Eastman
Gallery ook jonge kunstenaars een platform bieden.
Tijdens de KnipoogDag kan je genieten van de expo
“In The White Room”, met werk van onder andere
Jan Henderikse, Herbert Zangs, Lucio Fontana,
Jan Schoonhoven en Lawrence Carroll.
www.eastmengallery.be

www.artishox.com

Inter Art Center

13

Zuivelmarkt 46
Inter Art Center kent een lange geschiedenis, maar
een constante in het verhaal is de beleidsvisie: kwaliteit
boven kwantiteit. In zijn lange bestaan kwamen al
klinkende namen zoals Pierre Alechinsky, Roger Raveel,
Corneille, Koen Vanmechelen, Jan Cremer en vele
anderen aan bod. Sinds 2004 maakt een permanent
“Panamarenko house” deel uit van de galerie.
www.interartcenter.be

ODIN Group
Fruitmarkt 8/1

ODIN Group Paint & Pixels: de naam verraadt dat
dit geen galerie in de klassieke zin van het woord
is. Gehuisvest in een loft, komen hier creatie en
expositie samen, en gaat de realiteit hand in hand
met het virtuele. Je maakt hier niet enkel kennis met
verrassende schilderijen van Sylvia Bollé, sculpturen
van Peter Broeren en kunstfoto’s van Johan
Vanstraelen, maar ook met innovatieve technieken die
kunstbeleving in een ander daglicht stellen.
www.odingroup.be

20

Kunstpunt CARÉ
A.Rodenbachstraat 18

De kunstgroep ‘Kunstpunt CARÉ’ organiseert
kunsttentoonstellingen waarin zowel gevestigde
waarden als onbekend talent zich kunnen voorstellen
aan een ruim publiek. Tijdens de KnipoogDag
valt die eer te beurt aan Bert Dewil. Zijn werken,
zowel olieverfschilderijen als houtskool- en
potloodtekeningen, zijn een symbiose van persoonlijke
herinneringen en historische elementen die een
ongrijpbare maatschappijkritische ondertoon hebben.
www.vrijzinniglimburg.be

© Shutterstock
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Extra
De Tijd Hervonden
Hasselt in Beeld, doorlopend diapresentatie met
beelden uit het Hasselt van de jaren ’20 en ’30.

Kunstpunt CARÉ
Tussen 14.00 u. en 17.00 u. zal kunstenaar
Bert Dewil aanwezig zijn om duiding te geven bij
zijn kunstwerken.

ODIN Group
Er zijn doorlopend uiteenzettingen over het
gebruik van moderne technologieën en de rol die
zij kunnen spelen in de kunstwereld. Er wordt o.a.
verteld over QR-codes, virtuele galerieën – met
werken van Ivo Konings - en de beveiliging van
kunstwerken met microchips.

11

® a2o-architecten

Herbestemmingen en de opwaardering
van oude sites krijgen in Hasselt veel
aandacht. Na de Groene Boulevard
is het momenteel de beurt aan de
omgeving rond het Albertkanaal en de
Kanaalkom. Deze wordt grondig onder
handen genomen. Een eerste belangrijke
aanzet vind je in de creatieve zone.
Daar werden zowel oude graansilo’s
als een voormalige meelmaalderij
getransformeerd tot een druk kruispunt
voor creatieve breinen.

Bezoekpunten
27

De Silo
Vissersstraat 2

De Silo is niet zomaar een zoveelste bedrijvencentrum,
maar daarentegen een echt knooppunt voor creatieve
organisaties. Deze gebouwencluster van ruim 5.000m²
bundelt kantoren, ateliers, vergaderruimtes, een repetitiebox, presentatieruimtes, horeca en een centrale
polyvalente ruimte. In De Silo huizen organisaties als
Villa Basta, Youth at Risk, Bar Albert, theatergezelschap
De Queeste, zelfs een echt boeken-antiquariaat.
De Lezenaar, en nog tal van anderen. Ook het
architectenkantoor a2o-architecten dat de herbestemming van de silo’s op zich nam zit hier onder dak.

28

KAAI.16
Scheepvaartkaai 16
KAAI.16, van oorsprong een meelmaalderij, ligt aan
het water op loopafstand van campus en centrum.
Sinds de opening in 2008 is KAAI.16 een creatief
dienstencentrum voor gepassioneerde ondernemers:
ondernemers die starten, en ondernemers die willen
groeien. In KAAI.16 zijn de gangmakers onder meer
CreativeClass, FoodBuilding, conceptmakers Cocomo,
Material Source, jongerenradio MaxHa! en fotograaf
Raf Ketelslagers. Verder zijn er in het gebouw nog
enkele Flex Offices en een Bar d’Office: alternatieve
werkruimtes voor jonge ondernemers zonder vast
kantoor.
www.kaai16.be

www.de-silo.be

Extra
De Silo

© Frank Gielen

- a2o-architecten is het architectenkantoor dat
de herbestemming van De Silo leidde. Ze huizen
zelf in het pand, en de medewerkers stippelden
een route doorheen het gebouw uit. Ze staan je
graag te woord over hoe het hele concept van
De Silo tot stand is gekomen.
- Villa Basta, een creatief huis waar jongeren
kunnen experimenteren met theater, dans, video,
muziek en beeld, heeft De Silo als uitvalsbasis.
In de theaterzaal programmeren ze voor jou het
muzikale trio Piquet: Nederlandstalige nummers
‘met een hoek af’.

- In Bar Albert kan je een drankje nuttigen en
genieten van het spectaculaire uitzicht op het
Albertkanaal terwijl je wacht op de pendelboot die
je naar de gelatinefabriek zal brengen!

KAAI.16
De medewerkers van KAAI.16 geven je een
rondleiding door het gebouw. Je ontdekt het pand
en zijn bewoners. Zij geven tekst en uitleg over wie
ze zijn en wat ze doen:
- CreativeClass wil de creativiteit in de euregio
koesteren, stimuleren en verder aanzwengelen.
- Foodbuilding verzorgt workshops en
teambuildings met een gastronomische toets.
Volg je neus en werp een blik in de keuken!

© KAAI.16

Creatieve zone

Street art

Jo Berben

a2o-architecten
- Cocomo is een conceptmaker die je verhaal via
een creatief concept omzet in een evenwichtige
mix van zintuiglijke prikkels.

Het is een echt hybride
bedrijfsgebouw, en los daarvan is het ook een technisch
huzarenstukje. We nodigen
je graag uit om eens te
komen kijken en van de
unieke sfeer te proeven!

- Material Source is een online platform dat een
zicht geeft op de gebruikscyclus, de grondstoffen,
de diverse toepassingen en de recycleerbaarheid
van allerhande producten.
- MaxHa! is een radiozender voor en door
jongeren. Ze beslissen alles zelf: van de inhoud van
de programma’s tot de muzikale lijn van de zender.
Vandaag beslissen ze dat JIJ radio mag maken.
- Raf Ketelslagers is een fotograaf met oog
voor stijl, authenticiteit en originaliteit. Hij stelt in
KAAI.16 zijn werk aan je voor, maar zet je tijdens
een workshop ook zelf aan het werk.

® a2o-architecten

Op de zijmuur van het KAAI.16-gebouw vind
je fraaie street art werken. Ook dit past in het
thema van de herbestemming. Het is duidelijk:
Street art leeft in Hasselt. Dat zie je niet alleen
hier aan KAAI.16, maar ook in de binnenstad.
Hasselt speelt in België een voortrekkersrol in
de street art. In geen enkele andere stad is de
street art zo aanwezig. In september 2011 vond
er zelfs een driedaags ‘Street Art festival’ plaats.
De resultaten daarvan vind je nog her en der in
de stad terug, vooral rond de Alley Art Gallery en
aan de Kanaalkom.

© Niels Donckers

6

Interview op www.vtbkultuur.be
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® Erfgoed Vlaanderen Foto Stefan Dewickere

Bezoekpunten

Hasselt is trots op zijn eeuwenoude
geschiedenis, en terecht.
De stad en omgeving tellen talloze
historische gebouwen en monumenten.
Een groot aantal daarvan werd volledig
gerestaureerd, met respect voor de
authenticiteit van het origineel.
Zo laten ze je op een hedendaagse
manier ontdekken hoe het vroeger was.
We lichten er hier enkele voor je uit.

7

Groenplein 1
In de 17e eeuw was het huidige stadhuis van Hasselt
een herenhuis. Eind 18e eeuw besliste de stad om
het pand te kopen. Dat bleek veel goedkoper dan
een nieuw gebouw op te trekken. Het toenmalige
stadhuis aan de Havermarkt verkeerde immers in
een erbarmelijke staat en moest vervangen worden.
Tijdens de KnipoogDag ontdek je dit statige gebouw.

15

© Annemie America

Stadhuis

Huis de Corswarem
Maastrichterstraat 61-63
Het Huis de Corswarem is één van de belangrijkste
historische panden in het stadscentrum. Momenteel
wordt het huis gerenoveerd om er de toeristische
dienst en de toekomstige ‘Smaakkamer’ van de stad
Hasselt te huisvesten. Er wordt momenteel nog druk
gewerkt aan de restauratie van het pand, volgens een
ontwerp van Hasselts architect Vittorio Simoni. Tijdens
de KnipoogDag krijg je een exclusieve blik achter de
schermen. Let wel, het pand is niet vrij toegankelijk
en kan enkel met een rondleiding bezocht worden.
Meer info vind je bij de extra activiteiten hiernaast.

29

Abdijsite Herkenrode
Herkenrodeabdij 4

Het ontstaan van de abdijsite van Herkenrode gaat
terug naar de 12e eeuw. De eerste vrouwenabdij
van de cisterciënzerorde in de Nederlanden drukte
eeuwenlang een stempel op de regio. Tot de Franse
Revolutie kende de abdij afwisselend periodes van
enorme bloei en verval. In 1796 moesten de zusters
noodgedwongen vertrekken. Na 1820 verdwenen
de abdijkerk, de kloostergang en een groot deel van
de oorspronkelijke kloostergebouwen, na branden
en de verdere afbraak die daarop volgde. De nog
bestaande hoevegebouwen van de abdij en de
zowat 100 hectare natuurgebied rond de site werden
met respect voor het verleden gerestaureerd en
herbestemd.
In het Belevingscentrum krijg je het interactieve
verhaal van ‘600 jaar vrouwen op Herkenrode, in
voor- en tegenspoed’ te horen en te zien. Met de
audiogids in de hand loodst een abdis uit vroegere
tijden je doorheen de tentoonstelling. De boeiende
geschiedenis van de abdijsite komt ook tot leven via
andere multimediale snufjes.
In de Inspiratietuinen kom je heerlijk tot rust. Tevens
leer je er over kruiden en hoe mensen van alle tijden
en culturen die tot op vandaag voor verschillende
doeleinden gebruiken.
www.abdijsiteherkenrode.be

Erfgoed

Extra
Op verschillende plaatsen in de stad staan
vliegende gidsen om je te vertellen over de
boeiende geschiedenis van Hasselt. Je vindt hen op
de Havermarkt, in de omgeving van de Fruit- en
Zuivelmarkt en op het Kadetjesplein.

Herkenrode
Voor de gelegenheid nemen de gidsen de rol van
de abdissen op zich. Deze eerbiedwaardige zusters
maken je wegwijs op de site.

Huis de Corswarem
Dit historisch pand is tijdens de renovatiewerken
normaal niet toegankelijk, maar tijdens de
KnipoogDag kan je het exclusief bezoeken onder
leiding van architect Vittorio Simoni.

Stadhuis
Een vliegende gids vertelt je alles wat je maar
weten wil over dit historisch gebouw.

© Erfgoed Vlaanderen Foto Stefan Dewickere

De rondleidingen gaan door om 13.30 u.,
14.30 u., 15.30 u. en 16.30 u. Inschrijven kan ter
plaatse vanaf een halfuur voor het begin van elke
rondleiding.

15

© Koen Vanmechelen

Tijdens de KnipoogDag krijg je de uitzonderlijke kans om twee kunstenaarsateliers te bezoeken. Al zijn ze gehuisvest op dezelfde site, meer verschillend
zouden ze niet kunnen zijn. Hier ontdek
je conceptuele en toegepaste kunst op
amper een boogscheut van elkaar.

© Koen Vanmechelen

Ateliers
Bezoekpunten
25

Koen Vanmechelen –
Open University of Diversity
Armand Hertzstraat 35

Koen Vanmechelen
Conceptueel kunstenaar

Het publiek zal kunnen
kennismaken met de
diversiteit van mijn werk.
Dat gaat van levende
kippen en kooien tot canvas,
teken- en schilderwerk.
Interview en video op www.vtbkultuur.be

Koen Vanmechelen is een conceptuele kunstenaar
wiens werken volledig in het teken staan van de
kip. Naast schilderijen en installaties tracht hij, door
veelvuldig kruisen van verschillende kippenrassen
uit de hele wereld, een ‘kosmopolitische kip’ te
ontwerpen. Daarnaast richtte Vanmechelen reeds
drie foundations op waarvoor hij medewerking
krijgt van klinkende namen zoals onder andere
Jeanne Devos, Jean-Jacques Cassiman en Peter
Adriaenssens. Deze foundations willen zich inzetten
voor een betere wereld. Ze getuigen daarbij van
een groot maatschappelijk engagement, precies op
de scheidingslijn tussen kunst en wetenschap die
Vanmechelen bewandelt. Sinds 2011 huizen de drie
foundations samen in de Open University of Diversity.
www.koenvanmechelen.be

© Koen Vanmechelen

Ateliers & Academies

Dirk Claesen – Zephyr
Armand Hertzstraat 21 bus 70
Dirk Claesen is een toegepaste kunstenaar die
reconstructies maakt, veelal in opdracht van
musea. Van dinosauriërs en oermensen tot
olifanten, neushoorns en zelfs een levensgrote,
aangespoelde potvis. Behalve reconstructies
worden in zijn atelier ook echte dieren
opgezet en afgietsels gemaakt. Net als bij
Koen Vanmechelen speelt ook bij Dirk Claesen
het wetenschappelijke een grote rol in zijn
werk. De reconstructies moeten immers zo
natuurgetrouw en historisch correct mogelijk
worden weergegeven. Voor zijn bezigheden
richtte Claesen zijn eigen zaak Zephyr op. Hier
werkt hij met een aantal medewerkers aan de
reconstructies. Op de KnipoogDag gunnen ze je
een blik in hun atelier en kom je te weten wat
er allemaal bij komt kijken om, bijvoorbeeld,
een levensgrote giraf of neushoorn te maken.
www.zephyr-wildlife.be

© Koen Vanmechelen
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Wie worden de Koen Vanmechelen en
Dirk Claesen van morgen? Dat kom je
misschien te weten in de Academie voor
Schone Kunsten en het Conservatorium
voor Muziek, Woord en Dans.
Ze zitten samen onder een dak, (heel
toepasselijk) op de Kunstlaan, met zicht
op het Cultuurcentrum Hasselt. De ideale
voedingsbodem voor jong talent!

Academies
Bezoekpunten
17

Stedelijke Academie
voor Schone Kunsten
Kunstlaan 12

In de kunstacademie kan je terecht voor een
tentoonstelling van het atelier beeldhouwkunst. De
tentoonstelling die de welluidende naam ‘stil – even’
draagt, wil – naast de klassieke thema’s portret
en figuur – ook aandacht voor het stilleven. De
leerlingen onderzoeken en creëren een eigen visie
en benadering op het stilleven, de verstilling van een
beeld en de betekenis van een houding.

18

Stedelijk Conservatorium voor
Muziek, Woord en Dans
Kunstlaan 12
Zin in een concert? Dan moet je in de voormiddag
naar het Conservatorium, voor de repetitie van
het Limburgs Orkest Jeugd en Muziek. Ook
in de namiddag blijven een aantal van deze
getalenteerde jongeren verder voor je musiceren.

Extra
Koen Vanmechelen
Koen Vanmechelen geeft in de Open University
of Diversity om 15.00 u. een lezing over zijn
verschillende lopende projecten: kunst, wetenschap en maatschappelijk engagement verenigd.

Kunstacademie
In de Kunstacademie staan de studenten van het
atelier beeldhouwkunst je doorlopend te woord
over hun tentoonstelling ‘stil – even’.

Stedelijk Conservatorium
In het Stedelijk Conservatorium geven enkele
leerlingen om 14.00 u., 15.00 u. en 16.00 u.
korte concertjes. Je wordt vast stil van zoveel
jong muzikaal talent!

17

Zoveel redenen

voor een vakantie in Limburg in 2012

2012 is het evenementenjaar in Limburg
Sagalassos - Gallo-Romeins Museum Tongeren nog t.e.m. 17 juni 2012
SuperBodies - Hasselt nog t.e.m. 27 mei 2012
Manifesta9 - Mijngebouwen Genk 2 juni t.e.m. 30 september 2012
De Gouden Eeuw van China - Maaseik 11 mei t.e.m. 20 oktober 2012
Bokrijk & De Sixties - Het Domein Bokrijk 31 maart t.e.m. 30 september

Meer info op: www.toerismelimburg.be

Een verandering in het straatbeeld. Een verkeerswijziging. Afscheid van een klasgenootje. Voor Het Belang
van Limburg bestaat geen klein nieuws. Raf ziet het
allemaal gebeuren, stuurt het in en kijk, het staat al in
de krant en op de website van Het Belang van Limburg.
Surf naar www.hbvl.be/uwgemeente, word ook nieuwsjager en stuur het nieuws uit uw gemeente in. Want samen
maken wij het nieuws.
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Deze route is een leidraad voor wie zich wil laten verrassen door het brede aanbod. Kies je liever à la carte en stippel
je liever een eigen route uit? Geen probleem! Met het stadsplan aan het begin van deze brochure vind je in een
handomdraai alle locaties makkelijk terug.
JESSA ZIEKENHUIS
Campus Virga Jesse

Je begint op de Grote Markt.
Start met de route door links van kledingwinkel
Esprit de Havermarkt te nemen. Wandel rechtdoor
tot je uitkomt op de kleine ring rond Hasselt. Steek
deze over en ga rechtdoor, de Bampslaan in. Aan
de rechterkant van deze straat vind je op het nr.35
NAMUR je je nu
het Literair Museum 1 . Tevens bevind
in de stationsomgeving 2 .
Sla achter het Literair Museum rechtsaf in de
Geraetstraat. Je komt uit op de Astridlaan, en ziet
vlak voor je een prachtig art nouveau-pand,
het Huis van Straelen. Sla rechtsaf, en wandel
verder tot je opnieuw op de kleine ring komt.
Steek de ring over en wandel naar links op de
Thonissenlaan. Je wandelt nu op de Groene
Boulevard 3 . Op je rechterkant kom je Zaal
Onder de Toren 4 tegen.
Wandel verder op de Thonissenlaan tot je op je
rechterkant het Van Veldekeplein tegenkomt. Sla
achter het plein rechtsaf, de Dorpsstraat in. Hier
vind je op het nr.38 de Alley Art Gallery 5 .

Sla ter hoogte van de galerij en koffiebar
Shanti Beans rechtsaf, dit stukje straat heet
de Dorpsstraat. Volg de bocht naar links,
waar de straat overgaat in de Dr. Willemsstraat.
Blijf de straat verder volgen tot je aan het
architectenbureau Lens°Ass komt. Sla voor het
JESSA ZIEKENHUIS
gebouw linksaf in de Lombaardstraat.
Volg deze
Campus Salvator
straat tot je aan het Stadhuis komt. Sla linksaf en
wandel het Groenplein over, naar de achterkant
van het Stadhuis 7 .

Wandel nog een stukje verder, en je vindt aan je
rechterkant het Jenevermuseum 11 .
Wandel verder rechtdoor tot je aan de Provinciale
Bibliotheek komt. Vóór je zie je het Dusartplein,
maar we slaan rechtsaf, de Badderijstraat in.
Op het einde van de Badderijstraat ga je een
klein stukje naar rechts. Daar vind je de poort van
Z33 12 . Aan de overkant van de straat bevinden
zich nog twee kunstgalerijen, namelijk Inter Art
Center 13 en Eastmen Gallery 14 .

Hier vind je, tussen Tafel 13 en de Orangerie,
een piepklein steegje, de Walputsteeg. Wandel het
steegje in en volg tot je op de Minderbroedersstraat
komt. Steek de straat over en ga rechtdoor, door
de poort van Het Magazijn. Wandel verder tot je op
het plein de Molenpoort uitkomt. Ga op het plein
zelf naar links, en ga aan de straat naar rechts in
de Gasthuisstraat. Aan de linkerkant, op het nr.11,
vind je het Modemuseum 8 .

Keer terug naar de kruising met de Badderijstraat
en volg de Zuivelmarkt tot je op een kruising met
meerdere straten komt. Aan je rechterkant zie je
een kunstwerk van Panamarenko.
We slaan echter af naar links in het Hemelrijk.
In de bocht van deze straat vind je in de
binnenkoer van Kookpunt de toegang tot een
verborgen pleintje, via de Kadetjessteeg. Verken
het pleintje en neem daarna de uitgang die met
de pijlen de richting ‘Corswarem’ aanduidt. Je
komt op de Maastrichtersstraat en ziet vlak voor je
het Huis de Corswarem 15 .

Vervolg je weg door de Gasthuisstraat, en steek
de Demerstraat over. Je bent nu in de Witte
Nonnenstraat en komt aan de linkerkant op het
nr.8 het literair café De Tijd Hervonden 9 tegen.
Blijf de Witte Nonnenstraat verder volgen over
de kasseien. Op het nr. 18 vind je de kunstgalerie
Artishox 10 .

Sla op de Maastrichterstraat linksaf. Wandel
verder tot je Het Stadsmus 16 tegenkomt.
Volg rechtdoor naar de ingang in de Guido
Gezellestraat.
vervolg op pagina 21
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Het
station
leeft
Ontmoeten, ontspannen,
of even winkelen...
Het Station, dat is zo veel
meer dan je denkt.

www.het station.be
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JESSA ZIEKENHUIS
Campus Virga Jesse

Vervolg je weg op de Guido Gezellestraat tot
op de ring. Aan de overkant zie je het oude
Clarissenklooster. Sla rechtsaf op de Guffenslaan
en steek aan de eerste verkeerslichten de ring over
en wandel de Kunstlaan in. Blijf volgen tot je op je
linkerkant de Stedelijke Academie voor Schone
Kunsten 17 en het Stedelijk Conservatorium
voor Muziek, Woord en Dans 18 tegenkomt.
Steek de Kunstlaan over om het Cultuurcentrum
NAMUR
Hasselt 19 te bezoeken.

Ga rechtdoor en neem daarna de eerste straat
rechts, richting kathedraal. Ga links langs de
kathedraal via de Vismarkt tot je op de Kortstraat
bent en sla daar rechtsaf. Neem dan de Fruitmarkt
naar links. Aan je rechterkant vind je op het nr.8
ODIN Group 23 .

Alternatief
Wil je je laten verrassen door de nieuwe
culturele hotspots net buiten het centrum?
Neem dan de bus en boot, richting
gelatinefabriek en creatieve zone en sta
versteld van wat Hasselt ook buiten het
centrum allemaal te bieden heeft!

Wandel verder rechtdoor tot je op de Hoogstraat
komt. Sla daar linksaf en een kort
stukje verder
JESSA ZIEKENHUIS
Campus Salvator
ben je terug op de Grote Markt.

© Philippe van Gelooven

© Annemie America

Vervolg je weg langs de Albrecht
Rodenbachstraat tot je op de Toekomststraat
komt. Sla hier rechtsaf en neem daarna
meteen terug de eerste straat rechts, de
Stadsomvaart. Hier ga je via de poort verder op
de speelplaats van het Virga Jessecollege 21 .
Volg de aangeduide weg en je komt uit op de
Guffenslaan. Steek deze over via het zebrapad
en vervolg je weg rechtdoor, terug het centrum
in, via de Capucienenstraat. Ga op het einde van
deze straat naar rechts en steek vervolgens het
Capucienenplein naar links over. Je komt uit op
de Maastrichterstraat, en je bevindt je nu in de
Twee Torenwijk 22 .

® a2o-architecten

Wandel het park in via het wegje waarlangs een
witte paal staat waar de tekst ‘May peace prevail
on earth’ op te lezen staat. Een beetje verder splits
het wegje in twee. Neem de rechterarm tot je
uitkomt op de Albrecht Rodenbachstraat. Op het
nr.18, bij het Vrijzinnig Ontmoetingscentrum, vind
je Kunstpunt CARÉ 20 .
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Don’t Worry,
Be Happy Here is a little song
I wrote You might want to sing it note for note
Don’t worry be happy In every life we have some trouble
When you worry you make it double Don’t worry, be happy
Ain’t got no place to lay your head
Somebody came and
took your
bed Don’t worry, be
happy The land lord
say your rent
is late He may
have to litigate Don’t
worry, be happy
Look at me
I am happy Don’t worry,
be happy Here
I give you
my phone number When
you worry call me I
make you
happy Don’t worry, be happy
Ain’t got no cash, ain’t
got no style
Ain’t got not girl to make
you smile But don’t worry be happy Cause when you worry Your face will
frown And that will bring everybody down So don’t worry, be happy Don’t Worry
Be Happy Don’t Worry
Be Happy Don’t Worry
Be Happy
Don’t
Worry Be Happy From
the Movie
“Cocktails” Performed
by Bobby McFerrin
Here is a little song
I wrote You might
want to sing it note
for note Don’t
worry be happy In
every life we have
some trouble When
you worry you make it double Don’t
worry, be happy

city of dreams
29 OKTOBER 2011
17 JUNI 2012

GALLO-ROMEINS MUSEUM
TONGEREN
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Sagalassos… antieke, Romeinse stad hoog in het Turkse Taurusgebergte. Archeologische site
buiten categorie. Raak in haar ban door een megaprojectie met filmbeelden van de buitenaardse plek. Neem kennis van haar successtory en geniet van prachtige sculpturen van keizers en
goden. In een decor van operaregisseur Guy Joosten. Heeft u kinderen? Verken de expositie
dan op speelse wijze in het gezelschap van Pegasus, het vliegende paard.
‘Sagalassos, City of Dreams’ is een droom van een tentoonstelling.
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Ook Radio 2 is fan van KnipoogDag

T.C.
KÜLTÜR VE TURIZM BAKANLIĞI

Gallo-Romeins Museum
Kielenstraat 15
B-3700 Tongeren
tel. + 32 12 67 03 30
grm@limburg.be
www.galloromeinsmuseum.be
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ETHIAS ARENA
JESSA ZIEKENHUIS
Campus Virga Jesse

Het programma van de KnipoogDag wordt dagelijks aangevuld met extra concerten, randanimatie en nog veel meer!
Surf voor het meest actuele overzicht en tijdschema naar de website www.vtbkultuur.be.
PLOPSA INDOOR

Bij aanvang van de KnipoogDag ontvang je, naast de button die toegang verleent tot alle locaties, ook een actueel
uurrooster van alle activiteiten en pendeldiensten.
Tips voor een dagvullend programma:
Als je van de KnipoogDag een volledig dagje uit wil
maken, hebben we deze aanraders voor je:
NAMUR

Sluit je aan bij een afdeling van
vtbKultuur!
Voor onze lokale afdelingen start de KnipoogDag
’s ochtends al met een geleid bezoek aan de
Abdijsite Herkenrode of C-Mine in Genk. We hebben
uiteraard ook aan de lunch gedacht. Wil je ook
van dit aanbod profiteren? Sluit je dan aan bij een
vtbKultuur-afdeling in je buurt. Een overzicht van alle
afdelingen vind je op www.vtbkultuur.be.

Fotos © Dirk Kerstens & Dirk Geens

Limburgs
Orkest
Jeugd en Muziek
UNIVERSI
TE
IT
Kunstlaan
12,
HASS
ELT3500 Hasselt
tussen 09.30 u. en 12.30 u.

JESSA ZIEKENHUIS

Campus Salvator
Het eerste symfonisch orkest
van Limburg is in
zijn 31-jarige geschiedenis uitgegroeid tot een
vaste waarde in de Limburgse muziekwereld. Ze
repeteren elke zondagvoormiddag in het Hasseltse
muziekconservatorium. Op 25 maart worden
de deuren van het repetitielokaal speciaal voor
vtbKultuur wagenwijd opengezet en krijg je een
inkijkje in het scheppingsproces van dit orkest. Kom
tussen 09.30 u. en 12.30 u. luisteren naar dit jonge
geweld. Je mag vrij in en uit de repetitie wandelen.

Jeugdboekenweek in de
Stedelijke Bibliotheek Hasselt
Joris van Oostenrijkstraat 55, 3511 Kuringen
tussen 09.30 u. en 12.30 u.
Op zondag 25 maart wordt in de Stedelijke
Bibliotheek Hasselt de Jeugdboekenweek
feestelijk afgesloten. Zo zijn er vertelsessies
voor verschillende leeftijdsgroepen, en kunnen de
allerkleinsten zich laten schminken. Als kers op de
taart is er een kindvriendelijke receptie.
Ga gerust een kijkje nemen!

met een knipoog

Bestelbon
infobrochure
2012

Ontdek

Hasselt

..............................................................
Tel.: .......................................................
E-mail: ...................................................

www.ivan-hoe.be

Adres: ....................................................

Pittoreske steegjes met hippe boetieks, autoluwe straatjes
met trendy shops, zonnige terrasjes en bourgondische
restaurants, groene rust in de Japanse tuin en Herkenrode: Hasselt is dé stad voor levensgenieters. Nip van het
Nationaal Jenevermuseum, flaneer door het Modemuseum
Hasselt en Het Stadsmus … alles ligt op wandelafstand.
Zo heb je meer tijd om te genieten van de gastvrije, joviale
sfeer. Om volop te proeven van de Hoofdstad van de Smaak.

-

Voornaam: ............................................

tijdens een citytrip deluxe

vtbK/022-001

Naam: ...................................................

www.hasselt.eu
KnipoogDag Hasselt is een organisatie van vtbKultuur met de steun van:
20112579 Adv_VTB knipoog.indd 1

10/02/12 12:02

Met dank aan:

vtbKultuur vzw
Osystraat 35 • 2060 Antwerpen • t 03-224 10 52
www.vtbkultuur.be

met een knipoog

Verantwoordelijke uitgever: Johan Van den Driessche, Osystraat 35, 2060 Antwerpen

-

Stuur deze bon ingevuld terug naar
Toerisme Hasselt, Lombaardstraat 3,
BE-3500 Hasselt of mail naar
toerisme@hasselt.be

