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metamorfose

Met meer dan 300 officiële
evenementen en een duizendtal
culturele en artistieke activiteiten
op de agenda bereidt Mons
2015 zich voor op een ongezien
cultureel festijn: feestgedruis,
vreugdevuren, licht en fonkeling. Er worden nieuwe ruimtes
ingehuldigd, bijzondere artistieke
werelden worden verkend,
er zijn allerhande stadsavonturen
samen met 18 partnersteden,
van Rijsel tot Mechelen!
De Culturele Hoofdstad van Europa kadert in
een ruimere strategie waarbij gemikt wordt op de
(her)ontwikkeling van Mons en omstreken tot een
“Creative Valley” in een wereld die grondig op zijn
kop wordt gezet door nieuwe technologieën. Dat
betekent op de trein springen en meteen duizenden
bezoekers meenemen. Het nieuwe congrescentrum
en het ambitieuze station in opbouw zijn de meest
zichtbare tekenen. Het aura van hun architecten,
Daniel Libeskind en Santiago Calatrava, die momenteel aan de slag zijn in New York op Ground
Zero, wakkert de verbeelding aan van een hele
generatie jonge ondernemers die mikken op de
bloei van de nieuwe creatieve economie in de regio,
naar het voorbeeld van Google, Microsoft en IBM.
Binnen deze onweerstaanbare ontwikkeling
spelen de vijf nieuwe musea in Mons een belangrijke
rol in het valoriseren van de kunstcollecties en het
herdenkingstoerisme, samen met drie pareltjes die
door de Unesco als Werelderfgoed zijn erkend - de
neolitische mijnen van Spiennes, het enige barokke
Belfort van Europa en de onweerstaanbare Doudou.

Persbericht

4

seizoenen

Het erfgoed van deze toekomstige creatieve stad is
ook verankerd in de ambitieuze artistieke visie van
Mons 2015 die mikt op belangrijke figuren die het
collectieve onderbewustzijn van Mons hebben gevoed: van Van Gogh tot Verlaine, kunstenaars die hier
kunst maakten, maar ook op de creatieve geesten
die gevierd worden tijdens de grote festivals, van Joël
Pommerat tot Guy Cassiers, om nog maar te zwijgen
over de trendy "bondgenoten", zoals stylist Jean-Paul
Lespagnard en Marc Pinilla van de groep Suarez.
Mons 2015 wordt een formidabel artistiek
seizoen. Door het woord te geven aan de inwoners
van Mons en daarna de burgers van het hele land en
het Noorden van Frankrijk komt de Culturele hoofdstad van Europa met een nieuw idee voor burgerparticipatie. Dat is een participatieve en horizontale opzet
die we ook terugvinden in de innoverende digitale
projecten van Café Europa. Deze nieuwe sociale
link wordt permanent gevierd en wel op een totaal
nieuwe manier. De kunstenaars verlaten hun ateliers
en creëren nu op straat, in het park, in tuinen of bij
mensen thuis. Ze nodigen uit om stil te staan bij
identiteit, de verhouding tot anderen en de nieuwe
wegen die de wereld opgaat. "Nous aurons du pain,
doré comme les filles sous les soleils d´or. Nous aurons du vin, de celui qui pétille même quand il dort.
Nous aurons du sang dedans nos veines blanches
et, le plus souvent, lundi sera dimanche", zoals Léo
Ferré zong in L’âge d’or.
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Alle rechten voorbehouden
Alle rechten voorbehouden
Mairie de Dunkerque
Collection Hainaut Vigilance Sanitaire
Kröller Müller Museum
Café Europa
Café Europa
Alle rechten voorbehouden
Gigogne - L’Escaut
Arabeschi di Latte
Elsa Levecot
Benoit Platéus
Marc Simon
Liu Shanlong
Art Point M
Le goût et les couleurs
Daniel Cordova / Valentin Demarcin
lille3000
Isabelle Françaix
Gregory Mathelot
Alle rechten voorbehouden
BPK Berlin / Archivio Penone
Design en fotografie door Maria Blaisse
Quentin Top
Mairie de Dunkerque

24.01.15

>31.03.15

DE BETOVERING

Mons 2015
onthult
zijn programma

01.04.15

>27.06.15

Eerst is er de betovering. Tover uzelf en de
stad om tot een levende discobal door een van de
18.000 zilverkleurige poncho’s aan te trekken die
gratis worden uitgedeeld op het Openingsfeest.
Ontdek de eerste tekenen van metamorfose via de
stadsinstallaties van Arne Quinze of ‘La Phrase’ die
langs de muren loopt. Voel zelf de betovering van
een stad en een streek die in het verleden Van Gogh
en duizenden andere creatieve geesten wisten te
inspireren. De grote tentoonstellingen Van Gogh in
de Borinage en ‘Mons Superstar’ vormen hiervan het
duidelijke bewijs. Maar Mons, dat is ook de toekomst!
Met het Café Europa, het café van de toekomst,
een kweekvijver voor nieuwe technologieën en een
nieuwe creatieve economie. Met het VIA Festival dat
innovatie en in de film en podiumkunsten onderzoekt
en stimuleert. Bent u nu al betoverd? Dit is nog maar
het begin! Spots aan!

28.06.15

>25.09.15

EEN VURIGE ZOMER
Het zal heel snel een vurige zomer worden
met op de Grote Markt een echt veld van zonnebloemen, met een knipoog naar Van Gogh, alsook
een massa openluchtactiviteiten die gelijktijdig zullen
worden georganiseerd in de partnersteden en bij de
partnerinstellingen van Mons 2015. Zo is er in Picardisch Wallonië (Doornik- Tournai) het evenement 400
coups van M.Zo. Alle zintuigen worden aangesproken,
en dat geldt des te meer voor het Festival au Carré
waar men in één adem kan kennismaken met de 7
tragediën van Sophocles alsook met de tragische
stem van Bertrand Cantat. Zelfs China zal op de
afspraak zijn met zijn monumentale gebeeldhouwde
voorhoede! Dat was beslist een Festin waard: het
eerste voor de verzamelde kunstenaars van Bergen,
het zesde voor de chef-koks van Dimanche toqué.
Gegarandeerd Made in Mons.
300 evenementen
te ontdekken in het persdossier.

GROOT VERTOON
Het grote vertoon komt er met onvoorspelbare
stadsinstallaties (een lawine aan boeken die uit een
venster worden gegooid!), waarbij een massa performers in Ville en jeu(x) voor de nodige chaos zullen
zorgen. Tegelijkertijd laat Mons ook vijf nieuwe, onderling verbonden musea bouwen waarin het zijn rijke
artistieke patrimonium wil centraliseren, maar waarmee het ook wil inzetten op het herdenkingstoerisme
en op de drie juweeltjes die door de Unesco in de
Werelderfgoedlijst werden opgenomen. Een prima
gelegenheid om opnieuw kennis te maken met de
neolithische vuursteenmijnen van Spiennes, het
enige barokke Belfort dat Europa telt en de “Doudou”,
het onweerstaanbare volksfeest van Mons. Maar er
zijn nog evenementen, zoals de feestelijke opening van ARSONIC, een concertzaal inclusief gratis
toegankelijke meditatiekapel! Alsook de lente van de
hedendaagse kunstenaars met Atopolis, een stad
waar verschillende culturen samenleven en iedereen
met elkaar verbonden is. Het wordt boeiend.

26.09.15

>24.01.16

DE HEROPLEVING
Een heropleving: dat is niet het enige dat
Mons 2015 voor de streek nastreeft. Maar het is ook
een terugkeer naar het gouden tijdperk van Orlandus
Lassus en Jacques Du Brœucq. Deze musicus en
architect uit Mons werden geroemd door de prinsen
van de 16e eeuw, te beginnen met Karel de Vijfde…
Maar ook de Bergense bevolking van vandaag laat
zich niet onbetuigd: 800 personen zullen op de trappen van de H. Waldetrudis Collegiale kerk samenkomen om er La Grande Clameur te zingen, ter ere van
Lassus. Op hetzelfde ogenblik viert ook Lille 3000
zijn “heropleving” door de cultuur nieuw leven in te
blazen en daarbij Jan en alleman te betrekken. Is dat
niet de slogan van Mon(s) Idéal? Na een opwarming
van een jaar is het de beurt aan de jongeren om de
sleutels van de stad alsook hun toekomst in eigen
handen te nemen. Mons 2016, al enig idee?

persruimte
op pro.mons2015.eu
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FESTIVAL VIA

4

lille3000. RENAISSANCE
FESTIVAL / FEEST     

10

FESTIVAL / DIGITAAL   
PODIUMKUNSTEN / MULTIDISCIPLINAIR   

hoogte-

MULTIDISCIPLINAIR

FESTIVAL AU CARRÉ

12.03 > 25.03.15

26.09.15 > 17.01.16

FESTIVAL / PODIUMKUNSTEN     
MULTIDISCIPLINAIR

6

28.06 > 11.07.15

punten

16

AILLEURS EN FOLIE MILANO
FESTIVAL / EXPO / FILM     

23

PODIUMKUNSTEN / FEEST / GASTRONOMIE       
WORKSHOPS EN CONFERENTIES / MUZIEK     

MONS SUPERSTAR

LA CITÉ MIROIR FRÉDÉRIC FLAMAND

07.05 > 17.05.15

EXPO

24.01 > 12.04.15

GRAND HUIT OBOURG /
SAINT-DENIS / HAVRÉ
L’EAU ET LES FANTÔMES
FEEST / PARTICIPATIE     

13
1

3

CAFÉ EUROPA

DANS / PARTICIPATIE
BETROKKEN KUNSTENAAR / CREATIE

MULTIDISCIPLINAIR

DIGITAAL / PARTICIPATIE   
MULTIDISCIPLINAIR

24.11 > 27.11.15

18

EEN WEEK MET
ROLAND DE LASSUS

22.08 > 30.08.15

25

EXPO / MUZIEK / KUNST IN DE STAD     
WORKSHOPS EN CONFERENTIES   
PUBLICATIE / PARTICIPATIE

12.03 > 19.12.15

04.10 > 11.10.15
19

WOODEN INSTALLATION
BY ARNE QUINZE (WERKTITEL)

15

KUNST IN DE STAD

VILLE EN JEU(X)

SUNCITY - LABYRINT VAN ZONNEBLOEMEN OP DE GROTE MARKT BY
ART POINT M

14.05 > 24.05.15

17.07 > 26.07.15

11

OPENINGSFEEST

Vanaf 06.12.14

FEEST / MULTIDISCIPLINAIR / PARTICIPATIE   

KUNST IN DE STAD / PARCOURS   

24.01.15

7

SLOTFEEST

KUNST IN DE STAD

FEEST / KUNST IN DE STAD   

12.12.15

2015
DECEMBER

2016
JANUARI

FEBRUARI

MAART

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AUGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

ATOPOLIS
EXPO

17

13.06 > 18.10.15
12

DE ZIN / LA PHRASE

LITERATUUR / KUNST IN DE STAD   
PARCOURS

VERLAINE. CEL 252 POËTISCHE TURBULENTIE
EXPO / LITERATUUR   
17.10.15 > 24.01.16

MON(S) IDÉAL : EN MARCHE !

WORKSHOPS EN CONFERENTIES / FEEST   
PARTICIPATIE / JEUGD / MULTIDISCIPLINAIR   

27.11. > 29.11.15

14.12.14 > 19.12.15
5

LE FESTIN FESTIVAL DE CRÉATIONS
MONS-BORINAGE
+ DIMANCHE TOQUÉ
FESTIVAL / PODIUMKUNSTEN   
FEEST / GASTRONOMIE   
01.09 > 06.09.15

8

INSTALLATIONS URBAINES / ART IN
THE CITY
OPENING / KUNST IN DE STAD   
04.04 > 21.09.15

LA CHINE ARDENTE MONUMENTALE HEDENDAAGSE
BEELDHOUWKUNST
EXPO

04.07 > 04.10.15

EEN WEEK MET
JACQUES DU BRŒUCQ

EXPO / MUZIEK / PUBLICATIE / PARTICIPATIE     
WORKSHOPS EN CONFERENTIES / FEEST   

21

L’HOMME, LE DRAGON
ET LA MORT / DE MAN, DE
DRAAD EN DE DOOD
EXPO

18.10.15 > 17.01.16

10.10 > 18.10.15

14

2

9

DE BETOVERING
GROOT VERTOON
EEN VURIGE ZOMER
DE HEROPLEVING

VAN GOGH IN DE BORINAGE,
DE GEBOORTE VAN EEN KUNSTENAAR
EXPO

25.01 > 17.05.15

OPENINGSWEEKEND ‘PÔLE MUSÉAL’,
‘ARSONIC’ EN ‘ART IN THE CITY’
OPENING / MUSEUM / MUZIEK     
03 .04 > 05.04.15

20

22

24

JANUARI

