
Tekst uit één van jaarboeken van de Heemkundige kring: ''162 jaar 
spoorwegen te Mortsel'' door Marc Pessers in het jaarboek 1989:
"De oorsprong van de bermen in Mortsel hangt samen met 
de zogenaamde fortenlijn die in juli 1878 werd gerealise-
erd. Dit oorspronkelijk gelijkgronds militair ringspoor ging 
van Antwerpen-Zuid naar Mortsel.
Even voor de Eerste Wereldoorlog begon men met de 
aanleg van een verhoogde spoorweg op een berm met 
bruggen over de voornaamste gekruiste straten. Het stati-
on Luithagen - dat op de bermen lag - werd uitgerust met 
verschillende opstel- en rangeersporen en een laadperron.
De fortenlijn werd in de loop van 1972 afgebroken samen 
met de bruggen en het station.
Sindsdien zijn de verhoogde spoorwegbermen onaange-
roerd gebleven.
Den Berm groeide geleidelijk aan uit tot een waardevol 
groengebied met een potentieel dat nog ontdekt moet 
worden."

Werkten mee Aernout Van de Walle, Annemie Chapelle, Annemie Creemers, 
Anthony De Vroey, Ariane Louwaege, Bart Pluym, Bart Vrints, Ben 
Bonner, Ben Born, Ben Vandeloock, Carmen van Geffen, Catherine 
Meyers, Christel Wijns, Christel Wilmet, Christoffel Buyst, Christophe 
Batens, Dieter Machielsen, Dirk Avonts, Dirk Goorden, Edwina Stoot, 
Elke Vochten, Ellen van Eyndhoven, Erna Schelvis, Eva De Pauw, Eva 
Schoeters, Eve Suetens, Evi Flamand, Geert Tielemans, Geert Voets, 
Gert De Schutter, Gisela Dietlein, Griet Lambert, Hannelore Huys, 
Helene Goossens, Ilse Glorie, Ilse Lacante, Ilse Muysers, Inge Delforge, 
Jan Corens, Jan Huygh, Jean Reynaert, Johan Buytaart, Joost Claes-
sens, Jos Phlix, Judith Vindevogel, Juul Pluym, Kaat Pluym, Kamil 
Pluym, Kris De Wilde, Kristin Wuyts, Kristof Vancraybex, Leslie Van 
Damme, Lia Schelkens, Lieve Wouters, Linn Dumez, Lydia Cassiers, 
Maarten Bellens, Marc Cnops, Marc Verbelen, Marjan Duchesne, 
Michiel Hubeau, Nadia Laghuwitz, Nico Pauwels, Nicole Chapelle, 
Nick Hullegie, Patrick Verstraeten, Patsy Buyle, Peter Diels, Peter 
Mous, Philippe Vloeberghs, Pieter Dresselaers, Raf De Decker, 
Raymond Boudewijns, Redgie Michielsen, Ronny Magis, Rudy Geefs, 
Scouts 121, Senne Pluym, Sofie Schoeters, Stef De Pover, Stef 
Libbrecht, Steve D'hulster, Steven Defoor, Sus De Vos, Sylvia Mortel-
mans, Sylvia Nuyts, Tim Berghmans, Tinne Pluym, Wim Nuyts en 
iedereen die we mogelijk niet hebben vernoemd.
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gebermte wil de bermen van Wilrijk 
en Mortsel dit jaar omvormen tot een 
park waar mensen - al wandelend, zit-
tend of liggend - werk van beeldende 
kunstenaars kunnen ontmoeten.

www.gebermte.be
www.facebook.com/gebermte

Zaterdag 28 april
14u00
Opening  door Sven Speybrouck 
16u00
Lezing door beeldend kunstenaar Paul 
Gees over hoe hij de relatie natuur-cultuur 
verwerkt in zijn kunst
20u30
Open jazz

Maandag 30 april
16u00
Lezing door Wim Jacobs: de oude spoor-
wegbermen omvormen tot een keten van 
waardevolle natuur, het kan!
20u30
Optreden Karkarkar
22u30
Vuuract
Walpurgisnacht

Zondag 29 april
12u00 - 16u00
Klankenreis met beHoren.be
14u00
Help kunstenaar Frederik Rombach bij de 
creatie van een buurtbank
16u00
Lezing door kunsthistoricus Etienne Van 
Deyck: sporen, bruggen en tunnels door-
heen de kunstgeschiedenis
20u30
Boris Kovač / New Ritual Quartet
Oost-Europese crossover

Dinsdag 1 mei
17u00
Jan Ducheyne en Noodzakelijk Kwaad
18u30
18 minuten: monoloog van Els Dejonghe
19u15
Slam poëzie en dichters
20u30
Sluiting: Wake bij het kerkhof der overleden 
Dichters

Het evenement is gratis

beeldenpark: tentoonstelling van beelden en installaties  • bar (vanaf 14u)
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beeldenpark
tentoonstelling van beelden en installaties



Deelnemers
Akim A.J. Willems Slam poëzie en dichters, dinsdag 01/05, 19u15
Een boze ex noemde Akim A.J. Willems ‘een egocentrische ADHD’er & 
borderliner’. Zelf beweert hij ‘slechts & onder andere fictie- & non-fictie-
schrijver, (podium)dichter, performer, ex-drummer, stand-up comedian 
op rust, autodidactisch & gretig experimenterend kunstenaar, chro-
nisch bibliofiel (er zijn weinig ergere ziekten), organisator van de Vlaam-
se Dag van de Stadsdichter, bibliofiel hobby-uitgever & organisator & 
presentator van Poëzie in de Pastorie’ te zijn.  
http://www.akimwillems.be/  

Ann Francx, begeleider atelier modeltekenen (ABK Mortsel) 
beeldenpark
Ann Francx is nog zeer actief bezig met schilderen en stelt regelmatig 
tentoon in binnen- en buitenland. Ze noemt zichzelf een ‘allround 
beeldend kunstenaar’ omdat ze graag nieuwe disciplines wil ontdek-
ken, exploreren en doorgronden. Zo heeft ze zich in het verleden ook 
bekwaamd in beeldhouwen, keramiek en juwelen ontwerpen met 
halfedelstenen. Sinds kort is daar nog de Fotografie bijgekomen.
Ze noemt haar werk ‘mystiek en poëtisch’. Voor haar is Kunst een ‘over-
levingsmechanisme’!
http://www.annfrancx.com 

Atelier KunstLab (ABK Wilrijk) beeldenpark
Het atelier KunstLab tast de grenzen van de moderne en hedendaagse 
kunst af door verschillende beeldende kunstvormen samen te brengen: 
installaties, video, performance, fotografie, conceptuele kunst, land-art, 
tekenen, schilderen, beeldhouwen, architectuur, … Het atelier wil op 
een actieve manier hedendaagse kunst maken. Bijzonder aan dit 
atelier is ook dat de ateliergroep meedoet aan (externe) projecten en 
daarbij als beeldend kunstencollectief (Kunstlab) naar buiten treedt. 
Het atelier wordt begeleid door Evi Flamand en Nick Hullegie. De 
leerlingen van het atelier die deelnemen aan het beeldenpark zijn:  
Gina De Lamper, Mireille Vercauteren, Frieda Geertsen, Walter De 
Ridder, Claudine Vandegehuchte, Mieke Dries en Renilde Moonen. 

Atelier Mixed Media (ABK Mortsel) beeldenpark
Mixed Media is een atelier dat omgaat met verschillende media én 
zintuigen. Het atelier is een labo van experiment en verdieping dat 
mogelijke kruisbestuivingen aftast tussen diverse beeldende kunsten: 
installatie, video, fotografie, schilderen, tekenen, performance, concep-
tuele kunst, taal, geluid, ... Eén van de uitgangspunten van het atelier: 
een idee is niet statisch, maar zoekt zijn gedaante in het creatief proces. 
De vormen die onderweg ontstaan, zijn hierbij minstens even belang-
rijk als het eindresultaat. Het atelier wordt begeleid door Liesbeth 
Marit. De deelnemende leerlingen van het atelier zijn: Eva Vanmalde-
ren, Frans Heivers, Gerre Adriaenssens, Herman Gommeren, Inge 
Muyshondt, Robert Jespers, Lutgard Neels, Nele Schouteden, Peter 
Chabot, Sandra Froidmont en Wouter Van de Weygaert.

Atelier Modeltekenen (ABK Mortsel) beeldenpark
Het atelier modeltekenen wil de tekenkunst doorgronden door 
vertrouwdheid met het medium te ontwikkelen, zowel technisch, maar 
ook vormelijk, historisch en hedendaags. Het atelier streeft naar een 
wisselwerking tussen anatomie, opbouw en techniek enerzijds en het 
creatieve en expressieve proces anderzijds. De spanning tussen traditie 
en innovatie voedt het creatief proces. Om het met de woorden van 
Johan Pass (Directeur KASKA) te zeggen: "Als je in een maatschappij 
die geobsedeerd is door snelheid, vernieuwing en digitalisering, trage 
media hanteert zoals TEKENKUNST word je bijna subversief". 
Die kwaliteit van tekenkunst is vrij uniek! Trage Media zijn de nieuwe 
Avant-Garde! Het atelier wordt begeleid door Ann Francx. De deelne-
mende leerlingen van het atelier zijn: Luc De Weireld, Greet Tijskens en 
Hilde Horemans. 

Atelier Schilderkunst gemengde technieken (ABK 
Mortsel) beeldenpark 
Enkele leerlingen van de richting Schilderkunst gemengde technieken 
van de ABK van Mortsel nemen ook deel aan gebermte. Op de acade-
mie experimenteren ze volop met verschillende materialen, dragers en 
onderwerpen, liefst in diverse combinaties, terwijl ze oog hebben voor 
ruimte, kleur, textuur en materiaal. Ze brengen het thema van geberm-
te 2018, nl. 'verbondenheid' tot leven in figuratieve en abstracte beel-
den, die zowel op zich staan als opgaan in het geheel van het groeps-
werk. Deelnemende schilders zijn: Anne Vanackere, Annemie Cree-
mers, Catherine Meyers, Christophe Batens, Marijke Akkerman, Manu 
De Mey, Nicole Schellekens en Sandra Van Eetvelde. 

beHoren.be - klankenreis, zondag 29/04 12u-16u
beHoren verwent uw luisterorganen van uw kruin tot aan uw tenentuin! 
Live akoestisch geproduceerde klanken in een tipi om bij weg te 
dromen, tot rust te komen. Klank hanteren om tot de mooiste muziek 
te komen: de stilte. Laat u bekoren.

Boris Kovac – New Ritual Quartet zondag 29/04, 20u30
De legendarische componist en kunstenaar Boris Kovač staat terug op 
de planken met zijn New Ritual Quartet. Sommige critici noemen 
Kovač  de hedendaagse Bela Bartok omdat zijn muziek tegelijk heden-
daags en tijdloos is, zich beweegt tussen kamermuziek en wereldmu-
ziek en zwemen van Zuidoosteuropese traditionele muziek ademt, 
maar met veel ruimte voor persoonlijke creativiteit. De muziek is afkom-

stig uit Vojvodina, een autonome multi-etnische provincie van Servië. 
Verschillende religieuze en historische invloeden zijn hoorbaar in de 
eclectische, cross-over en meerstijlige  muziek van Kovač.
Boris Kovač en New Ritual Quartet zijn: Boris Kovač  (sopraan en alt sax, 
bas Klarinet, melodion), Slobodanka Stević (piano, keyboards), Siniša 
Mazalica (contrabas) en Lav Kovač (drums, percussie).  
http://www.boriskovac.net/e/  

Carmen van Geffen beeldenpark
Carmen van Geffen werkt vaak met landschappen waarbij de natuur 
tegelijk onderwerp is en decor. De natuurlijke vormen en lijnen sugge-
reren een wereld achter of verder dan het gekende, waar de mens 
enkel in gedachten naar toe kan.  De symbiose van landschappen resul-
teert in een nieuw vertraagd beeld. Haar mixed mediawerken bestaan 
uit assemblages/collages van tekeningen in grafiet en ballpoint, grafiek, 
foto’s, tv-beelden en film stills.  Het proces is een herhaling en overlap 
van beelden in verschillende ambachtelijke en digitale technieken.

Chris Ceustermans dichterswake, dinsdag 01/05, 20u30
Chris Ceustermans is een schrijver die in 2014 debuteerde met de 
roman De Boekhandelaar die genomineerd werd voor de Bronzen Uil. 
Op 21 augustus verschijnt zijn biografie van de legendarische schrijver 
J.M.H. Berckmans: 'Schrijven in de Grauwzone'.  Verder voedt hij een 
troep oosterse katten op en componeert hij een woelige jazzroman. 

De Kleine Expeditie beeldenpark
De Kleine Expeditie is een creatief projectbureau dat graag met het 
publiek op ontdekking gaat in het publiek verhaal en hiervoor partici-
patieve belevingsvormen ontwikkelt. Voor gebermte werkten zij "kort 
van stof" uit: een constructie - is het een hut, een iglo … - van takken die 
de bezoekers/wandelaars mee in elkaar zullen kunnen weven. Zolang 
ze weven, vertelt een verteller hen waarvoor de installatie moet dienen, 
naar goede gewoonte op het randje van absurd en "zou het misschien 
dan toch écht zo zijn?"

Ebe Meynckens Slam poëzie en dichters, dinsdag 01/05, 19u15
Ebe Meynckens oftewel “Hiz” is een jonge artiest uit Lier met grootse 
dans-, toneel- en woordplannen. Hij heeft ondertussen al wat pennen 
leeg geschreven en bedacht dat het hoog tijd was voor een volgende 
stap. Met zijn project in BarVIZart te Wilrijk wil hij zijn gedichten naar 
een nieuw publiek brengen op originele manieren.     

Eline Ouwendijk beeldenpark
Het werk van Eline Ouwendijk speelt zich vaak af in de stedelijke open-
bare ruimte, in de natuur of in een leegstaand gebouw.
Gebermte is een initiatief dat mensen wil aanzetten tot nadenken over 
de belangrijke rol van de natuurlijke omgeving in een stedelijke context. 
Eline Ouwendijk speelt hier op in met haar werk. Zij wil door interven-
ties in het landschap het spanningsveld voelbaar maken tussen de 
mens en de natuur.
www.elineouwendijk.be

Els Dejonghe  monoloog, dinsdag 01/05, 18u30
Els Dejonghe  staat sinds twee jaar op verschillende poëziepodia in 
België en Nederland. Ze won de jaarfinales van de Poetry Slams van 
Tilburg en Limburg, en stond bijgevolg in de halve finale van het Neder-
lands Kampioenschap Poetry Slam. Ze is één van de dichters van het 
Poëziebordeel, waar je haar kan vinden als E. Pelski C.
Els werkt momenteel aan haar eerste solovoorstelling "18 minuten", een 
grappig-poëtische monoloog waarin zij haar licht laat schijnen op uw 
diepste levensvragen. Met "18 minuten" deed Els mee aan het Leids 
Cabaret Festival waar ze eindigde bij de laatste 5 deelnemers. 

Etienne Van Deyck lezing, zondag 29/04, 16u00
Etienne Van Deyck is licentiaat in de Kunstwetenschappen en doceert 
Kunstbeschouwing aan de academie van Sint-Lukas te Brussel, aan de 
Academie voor Beeldende Kunst van Mortsel en aan de Koninklijke 
Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen.

Evi Flamand, begeleider atelier Kunstlab beeldenpark
Evi Flamand is een geboren levensgenietster die wordt aangetrokken 
door de openheid en de vrijheid van hedendaagse kunstvormen: van 
fotografie tot dans. Zij ziet in de kunst de mogelijkheid om mensen te 
verbinden rond het constructief samenwerken en de individuele 
ontwikkeling op artistiek vlak. Zij is een zoekend kunstenaar die zich 
herkent in de uitspraak van  Pipi Langkous: “Ik heb het nog nooit 
gedaan, dus denk ik dat ik het wel kan.”
Op persoonlijk artistiek vlak treedt Evi de laatste jaren naar buiten als 
performer waarbij ze zelf als beeldhouwster deel uitmaakt van het 
werk, zowel fysisch als conceptueel. 

Frederik Rombach beeldenpark
Frederik Rombach werkt al enige jaren in het Antwerpse aan diverse 
sociaal artistieke interventies in het openbaar domein met glas en 
mozaïek als media. Na het Kiel, Linkeroever, Luchtbal, Antwerpen 
Noord en Hoboken is Wilrijk ook een plek geworden waar Rombach 
diverse mensen en groepen samenbrengt om in het openbaar domein  
een object te maken. Momenteel werkt Rombach aan een grootschalig 
project genaamd "fragiel". Het project zal door middel van workshops 
en demonstraties trachten om communicatie en welzijn van patiënten 
met dementie en mantelzorgers te onderzoeken. 
https://www.rombachs.com/frederik-rombach/
https://www.facebook.com/RombachsGlas/

Geert Lemahieu dichterswake, dinsdag 01/05, 20u30
Geert Lemahieu is lid van kunstkring Sirkel. Naast aandacht voor beel-
dende kunstenaars, coördineert hij de poëzieactiviteiten van de kunst-
kring waaronder de ‘Gedichtendag’ en 'In de warmte van uw woorden' 
poėzieavonden ism met de Bibliotheek van Mortsel. Geert presenteer-
de op 12 februari 2017 zijn eerste bundel ‘Woorden om te delen’ die hij 
in eigen beheer uitgaf. Naast het alledaagse probeert hij vooral diepere 
levensthema’s zoals kwetsbaarheid, echtheid, verlies … te vatten in 
woorden. De tederheid van taal blijft hem boeien.

Gert Vanlerberghe Slam poëzie en dichters, dinsdag 01/05, 19u15
Gert Vanlerberghe is dichter en romanschrijver – zijn meest recente 
heet 'Nachtprater'; (2017). Hij is tevens presentator en organisator van 
Ballonnenvrees, een Antwerps en Mechels poëziepodium. Zelf staat hij 
ook in binnen- en buitenland op de planken als dichter en slam poet. 
Hij won de laatste Podiumvlees poetry slam wedstrijd en haalde zo de 
halve finale van het NK poetry slam. In 2015 bracht hij samen met 9 
andere dichters de poëzie-cd '10 op de schaal van Dichter' uit.
Gert verzorgt lyrics en vocals bij verschillende bands, waaronder KOALA 
en Hersencellen, en deelde met onder meer Melting Time, Lagüna, 
Diane Grace en Cult Of Slaves het podium. In 2016 schreef hij het vierde 
theaterstuk van Studio Bernadette, 'Gifkind', waarin hij ook een rol 
vertolkte. Gert schrijft zo nu en dan voor Indiestyle, Luminous Dash en 
Mirari.  
http://gertvanlerberghe.blogspot.be/
https://www.facebook.com/gert.vanlerberghe

Jan Ducheyne & Noodzakelijk Kwaad di 01/05, 17u00
Jan Ducheyne heeft al meer dan twintig jaar podiumervaring in 
binnen- en buitenland. Een rasechte dichter. Toen men hem onlangs 
voor de zoveelste keer vroeg of het 'een beetje slam' is, wat hij doet met 
die muzikanten ... heeft hij beslist om vanaf nu te antwoorden dat Jan 
Ducheyne & Noodzakelijk Kwaad Avant Garde is. Noodzakelijk Kwaad 
bestaat uit enkele legendarische het avontuur opzoekende muzikan-
ten: Teuk Henri, Frank Pay en Jef Mercelis. 
http://vi.be/janducheynenoodzakelijkkwaad   
https://soundcloud.com/jan-ducheyne  

Karkarkar maandag 30/04, 20u30
Vier rasechte Antwerpenaren, gepokt en gemazeld in de meest uiteen-
lopende hoeken van de 'muziek-scene'. Ze dragen labels als 'peetvader 
van de Antwerpse hiphop', 'vaste altviolist van wijlen Wannes van de 
Velde', 'de beste tuba-tist van het legendarische Think of One' en 'gue-
rilla artist  in The New York Times’. Zet die uithoeken samen op een 
eigen carrousel en ze draaien Urban Beats en ronkende roots, 
indie-rock en hippe hop door de mixer. Stevig in de eigen moedertaal. 
Dat zalig, ongemakkelijk, kriebelend buikgevoel als je té snel rond-
draait, dàt is KARKARKAR. 
http://www.karkarkar.men  
https://www.facebook.com/karkarkar.rousel.amel 

Koen De Decker beeldenpark
Koen De Decker vertaalt zijn passie voor wiskunde in geometrische 
installaties die vormgeven aan de ruimte. Dit mondt uit in kamergrote 
constructies in hout, metaal of plastiekbuizen. Bij De Decker lijkt alles 
(letterlijk) samen te komen in het oog van de kunstenaar. Het werk van 
De Decker confronteert  de toeschouwer met het gegeven dat kunst in 
de eerste plaats met onze (zwakke) perceptie te maken heeft.
www.koendedecker.be

Liesbeth Marit, begeleider atelier Mixed Media beeldenpark
Liesbeth Marit is een beeldend kunstenaar wiens aandacht de laatste 
tijd vooral naar film en fotografie gaat. De keuze voor het tragere tempo 
en de verstilling van beelden, sluit aan bij haar zoektocht naar de bete-
kenis van herinnering. Marit ziet de herinnering als het verhalenmecha-
nisme van ons geheugen. Het leven wordt beleefd, ervaringen opgesla-
gen, herbeleefd en opnieuw geregistreerd. Liesbeth Marit ervaart dit als 
een cyclisch en organisch proces. Het werk van Marit presenteert zich 
vooral als een beweging naar binnen waardoor het kijken, ook een ‘naar 
binnen kijken’ wordt.  
www.liesbethmarit.be  

Marc Cnops beeldenpark
Scenograaf Marc Cnops is vanaf 1975 actief als freelance decorontwer-
per en theatervormgever.
Hij werkte voor grote stadstheaters als Théâtre National Belgique, De 
Muntschouwburg Brussel, KVS Brussel, Nederlands Toneel Gent, 
Toneelgroep Amsterdam, Nationaal Toneel Den Haag e.a. Maar ook 
voor kleinere gezelschappen zoals Arca-theater te Gent met Herman 
Gilis en Pol Dehert. Van 1996 tot 2007 was hij directeur van het Nieuw 
Ensemble Raamtheater te Antwerpen. In 1991 mocht hij de “Theater-
prijs” ontvangen op de Nacht van het Theater te Gent voor zijn hele 
oeuvre.

Marc Van Meerbeek beeldenpark
Marc Van Meerbeek volgde Sierkunsten en Foto-Film (Sint-Lucas), 
Audiovisuele & Dramatische kunst (RITS), Tekenen (academie van 
Tienen) en Beeldhouwen (academie Mechelen). Hij werkte onder meer 
mee aan TV opdrachten zoals ‘Ten Huize Van’ en ‘Hier spreekt men 
Nederlands’ met professor Joos Florquin en aan twee Vlaamse speel-
films: ‘Golden Ophelia’ (naar een boek van Ward Ruyslinck) en ‘In alle 
stilte’.

Marjan De Ridder Slam poëzie en dichters, di 01/05, 19u15
Marjan De Ridder is een kunstenares uit België die beelden en perfor-
mance combineert met woord, ze brengt woordkunst op een expres-
sieve speelse manier. In 2017 reed ze als podiumdichter mee met de 
poëziebus. Ze is lid van A School Called Tribe waar ze in collectief rapt 
met een jazzband en heeft een eigen schrijfgroep die "thumbcat of 
duimkat" heet. Ze publiceerde in meandermagazine en heeft veel 
projecten lopen. Ze zegt dat ze "Oneindig verliefd is op woorden". Op 
ons podium komt ze die liefde delen.  
http://www.marjanderidder.be
https://www.youtube.com/watch?v=pkbMtkunAAo&t=7s 

Nick Hullegie, begeleider atelier KunstLab beeldenpark
Nick Hullegie tekent, schildert en maakt objecten. Het landschap, in de 
brede zin van het woord, staat hierin vaak centraal. Door het reconstru-
eren van de realiteit maakt hij met minimale middelen het onzichtba-
re zichtbaar. Dat resulteert in kunstwerken die deel uitmaken en 
opgaan in hun omgeving. Op die manier zet het werk Van Hullegie de 
toeschouwer aan het denken, vaak met een kwinkslag. 

Open Jazz zaterdag 28/04, 20u30 
Open jazz is een muzieksessie waarin muzikanten improviseren. De 
sessie wil bevriende muzikanten bij elkaar brengen, maar ook muzikan-
ten die nog niet met elkaar hebben samen gespeeld. Het optreden 
krijgt hierdoor een zekere onvoorspelbaarheid en kwetsbaarheid, maar 
zorgt hopelijk ook voor een interessant muzikaal experiment.
‘Jazz’ wordt hier breed geïnterpreteerd: energieke en op improvisatie 
gebaseerde muziek die een bepaald thema, een compositie, een 
afspraak … als basis gebruikt en  die op elk moment nieuwe muzikale 
keuzes mogelijk maakt. Hierdoor ontstaat er ‘muziek van het moment’. 
Patrick Lahousse (Contrabas), Peter Geysels (Klarinet) en Bart Geysels 
(Sax) zorgen voor de basis van Open Jazz. Gastmuzikanten vullen aan, 
improviseren of ondersteunen het geheel. 

Paul Gees lezing, zaterdag 28/04, 16u00
De installaties van kunstenaar Paul Gees zijn sinds de jaren 1980 een 
vaste waarde in de Belgische kunstwereld.
Centraal in het werk van Gees staat de relatie natuur-cultuur, een duali-
teit die hij onderzoekt in uitgekiende assemblages waarin evenwicht 
en spanning bepalende factoren zijn. De materialen die hij daarvoor 
gebruikt (staal, hout en steen) worden getransformeerd vanuit hun 
structurele en fysische kwaliteiten. Staal krijgt een constructieve en 
ruimte-omschrijvende betekenis, hout vormt een natuurlijke en dyna-
mische component, steen vertegenwoordigt zowel gewicht als het 
inhoudelijk onberekenbare.

Sven Cooremans dichterswake, dinsdag 01/05, 20u30
Sven Cooremans debuteerde in 2003 met de dichtbundel Myeline. 
Verhalen en gedichten van zijn hand verschenen in diverse literaire 
tijdschriften en werden in meerdere bloemlezingen opgenomen. In 
2014 won hij met het gedicht ‘Sisyphus’ de tweede prijs in de Turing 
Gedichtenwedstrijd. Recent verscheen zijn vierde bundel ‘Zonder is het 
licht niet zacht genoeg’. 
http://www.scooremans.be 

Sven Speybrouck opening, zaterdag 28/04, 14u00
Sven Speybrouck is radio- en televisiemaker. Hij werd bekend met het 
radioprogramma Jongens & Wetenschap waarin hij samen met Koen 
Fillet alledaagse fenomenen op een populair wetenschappelijke 
manier trachtte te ontrafelen.
Daarnaast presenteerde  hij onder meer het tv boekenprogramma 
Alles Uit De Kast (2006), de historische documentaire reeks Publiek 
Geheim (2010 – 2014) en De Canvascrack (2014). Sinds september 2010 
presenteert hij – eveneens samen met Koen Fillet - het programma 
Interne Keuken op Radio 1.  

Wim Jacobs lezing, maandag 30/04 16u00
Wim Jacobs is een gepassioneerd natuurliefhebber. Van jongs af was 
hij in de natuur bezig met planten, vlinders en vogels. In lijn met zijn 
passies stuurde hij in 1997 af als bio-ingenieur in het land- en bosbe-
heer aan de UGent. In 2005 begon hij als zelfstandig landschapsarchi-
tect met sinds enige tijd de nadruk op natuurtuinen, -parken en reser-
vaten.

Wouter Van de Weygaert beeldenpark
Wouter Van de Weygaert is een beeldend kunstenaar die experimen-
teert met de interactie tussen natuurlijke en kunstmatige materialen. 
Hij maakt het liefst beelden die met een bepaalde traagheid en onder 
invloed van de natuurelementen deel gaan uitmaken van de omgeving 
waarin ze zich bevinden. Wat Wouter maakt, is origineel en bevreem-
dend maar nooit gezocht.

Yannick Moyson Slam poëzie en dichters, di 01/05, 19u15
Yannick Moyson groeide op in Borgerhout en blijft tot op de dag van 
vandaag een echte stadsduif met wereldallures. Hij is podiumpoëet bij 
Eigen Wolk Eerst, artistiek coördinator van Mensen Zeggen Dingen 
België en de bezieler van het maandelijkse open mic-concept You On 
Stage. Hij staat sinds 2012 op allerhande podia in België en Nederland, 
van bruine kroegen tot cultuurcentra en festivals.
Met het hart op de tong, zijn baard en zijn staart, gaat hij glimlachend 
door het leven.
https://www.facebook.com/yannick.moyson 


