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SAMEN 
GROEIEN
In 2015 nemen Europese schoonheid, ideeën en creativiteit 

twaalf maanden lang hun intrek in Mons. Voor de inwoners van de 
regio is dit een buitengewone gelegenheid om een grote kwalitatieve 
sprong voorwaarts te maken, een kans om samen te groeien en onze 
toekomst te verbeteren. We hebben een lange weg afgelegd om dit 
alles te realiseren, maar vandaag mogen we trots en gelukkig zijn! 

Trots, omdat het (voorlopige) programma er alvast prachtig 
uitziet: 300 evenementen, 5000 artiesten, 400 meewerkende vereni-
gingen, 1200 actieve ambassadeurs, 22 partnerinstellingen, tientallen 
betrokken steden… Een gigantische inzet en mobilisatie van talent en 
creativiteit. 

En we zijn gelukkig, voor de mensen die keus te over zullen 
hebben tijdens dit uitzonderlijke jaar. Maar ook voor onze bedrijven, 
handelaars en verenigingen. De titel van Europese Culturele Hoofd-
stad biedt geweldige economische en maatschappelijke kansen om 
hoger en verder te komen. Het geeft aanleiding tot een krachtige 
dynamiek, waarvan Mons-Borinage als geen ander nog decennialang 
voordeel zal ondervinden, dankzij de gedane investeringen en de 
nieuw ontstane groeimogelijkheden.

Mons leeft, Mons gaat vooruit, Mons bouwt aan zijn toekomst!

Ik wil mijn zeer oprechte dank uitspreken aan de “vrouwen en 
mannen in de schaduw” die aan dit bijzonder ambitieuze project vorm 
hebben gegeven. Ik hoop dat iedereen beseft in welke mate elk van 
hen zich heeft ingezet, met volle toewijding, met talent en volharding. 
Het eerste meesterwerk van Mons 2015 is zonder twijfel het welsla-
gen van deze fantastische mobilisatie. Tot slot wens ik allen, van de 
kinderen die nog alles moeten ontdekken tot de oudere kunstliefheb-
bers en nieuwsgierigen, een fantastisch cultureel jaar in Mons.

ELIO DI RUPO
TITELVOEREND BURGEMEESTER
MINISTER VAN STAAT

VOOR 
WOORD
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ENTHOUSIASME 
ALOM
In 2015 zullen Mons en omgeving de kleuren van de Euro-

pese cultuur verdedigen. Er staat veel op het spel, niet alleen op 
cultureel maar ook op materieel vlak. De Stichting van openbaar nut 
die werd opgericht om dit belangrijke jaar in goede banen te leiden, 
kan rekenen op de steun en medewerking van tal van partners die 
zich bij dit avontuur hebben aangesloten. Dankzij de financiële steun 
van de Federatie Wallonië-Brussel, het Waalse Gewest, de Provincie 
Henegouwen en de Stad Mons, de stichtende leden van de Stichting, 
zijn we erin geslaagd dit project de passende Europese omvang en 
reikwijdte te geven. Behalve die steun werd aan Mons 2015 recent 
ook de Prijs Melina Mercouri toegekend door de Europese Commis-
sie.

Ook onze officiële sponsors, ING, De Nationale Loterij en de 
vzw “Club Mons 2015 entreprises” zijn zeer belangrijke partners die 
samen met ons op weg zijn sinds dit project vaste vorm heeft gekre-
gen. Verder leveren nog meer dan twintig private en institutionele 
partners hun bijdrage, wat getuigt van het grote enthousiasme en de 
levendige interesse voor dit project op nationaal, regionaal en lokaal 
niveau.

In naam van de Raad van Bestuur van de Stichting dank ik hen 
van harte.

Al die inspanningen moeten samen aan de Belgische en 
buitenlandse bezoekers, die we massaal verwachten, de kans geven 
om het hele jaar 2015 door in Mons een unieke culturele ervaring te 
beleven.

 

GUY QUADEN
VOORZITTER 
VAN DE STICHTING MONS 2015
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DE 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, vreugde-
vuren, 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 strate-
gie waarbij gemikt wordt op de (her)ontwikkeling van Mons en omstre-
ken 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. Het erfgoed van deze toekomstige crea-
tieve stad is ook verankerd in de ambitieuze artistieke visie van Mons 
2015 die mikt op be-langrijke figuren die het collectieve onderbewust-
zijn van Mons hebben gevoed: van Van Gogh tot Verlaine, kunste-
naars 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 Sua-
rez-groep.

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 hoofd-
stad 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 iden-
titeit, 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.

YVES VASSEUR
ALGEMEEN COMMISSARIS
MONS 2015

© Mara de Sario
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Na Antwerpen, Brussel en Brugge in eerdere edities, wordt 
Mons in 2015 als eerste Waalse stad Culturele Hoofdstad van Europa.

Als main sponsor verleent ING België haar volledige steun aan 
dit prestigieuze culturele evenement. 

ING draagt kunst en cultuur steeds hoog in het vaandel. ING 
België bezit niet alleen een schitterende kunstverzameling, maar 
steunt ook diverse artistieke en culturele initiatieven overal in België.

Naast onze tentoonstellingen zoals recent Yves Saint-Laurent, 
Visionair, Birth Day van Lieve Blancquaert, To the Point, het neo-im-
pressionistisch portret en momenteel The Power of Object(s) in het 
ING Art Center aan het Koningsplein in Brussel, verlenen wij ook onze 
medewerking aan grootse evenementen zoals Art Brussels of de 
Muziekkapel Koningin Elisabeth. 

Als partner van Mons 2015 willen wij kunst en cultuur promo-
ten en toegankelijk maken voor iedereen. Net zoals we als financiële 
dienstverlener een universele bank willen zijn en de economie willen 
steunen.

ING België wil ook tonen dat zij wil bijdragen tot de economi-
sche ontwikkeling van een stad en een regio. Met dit partnership wil-
len wij duidelijk onze aanwezigheid in de streek rond Mons veranke-
ren, omdat wij ervan overtuigd zijn dat het belangrijk is de economie 
te ondersteunen. 

Wij hopen van ganser harte dat Mons 2015 de stad en de 
streek de kans zal bieden zich socio-economisch te ontplooien en 
een positieve invloed zal hebben op zowel toeristisch, cultureel als 
mediatiek vlak. 

 

RIK VANDENBERGHE
CEO ING BELGIË 

HET WOOR D 
VAN ING
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DE METAMORFOSE – 
HET BREDERE KADER 
VAN MONS 2015
Infrastructuur
Socioeconomische reconversie
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DE PROGRAMMERING
Tentoonstellingen en Musea 
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Muziek 
Digitaal

INFORMATIE
Praktische Informatie
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En Jij?
Ik ben partner. En jij?
Onze volgende Afspraken
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HET BREDERE KADER 
VAN MONS 2015

De 
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Met meer dan 300 officiële evenementen op de agenda bereidt Mons zich voor 
op een ongezien cultureel festijn. Het programma voor Mons 2015 valoriseert de stad 
en haar inwoners met een originele participatieve aanpak, vanuit een digitale visie, in 
samenwerking met 18 partnersteden in België en Frankrijk. De ambitie van Mons, als 
Culturele Hoofdstad van Europa, past in een bredere sociaal-economische transfor-
matie. In 2015 zet Mons en de omliggende regio zich als een “Creative Valley” op de 
kaart.

In 2002-2003, toen het idee van Mons als Culturele Hoofdstad van Europa ontstond, 
had niemand durven voorspellen dat vandaag de grenzen tussen het culturele, sociale en 
economische in tien jaar tijd zo sterk zouden vervagen door de technologische revolutie.  
De samenleving is vandaag genoopt om te innoveren en buiten de traditionele denkka-
ders te treden om de opstap naar de nieuwe eeuw en de mondialisering niet te missen. 

Mons heeft als Culturele Hoofdstad van Wallonië een duidelijke toekomstvisie. De stad 
huldigt in april 2015 vijf nieuwe musea in, waarin de kunstcollecties en waardevol erfgoed 
werden gecentraliseerd. De vijf musea vormen een duurzame structuur, een Pôle Muséal, 
die online zelfs geïntegreerd en verbonden wordt aan andere toeristische troeven van de 
regio: het historisch toerisme naar de begraafplaats van Saint-Symphorien ontwikkelt zich. 
Er is een permanente zorg voor het door Unesco geklasseerd historisch erfgoed: de neo-
lithische vuursteenmijnen in Spiennes, het enige barokke belfort van Europa en het grootste 
folkloristische feest van Mons: Doudou.

Met twee nieuwe concertzalen (Arsonic en Alhambra), de uitbreiding van het  
Mundaneum en een grootschalig renovatieprogramma, waaronder het Art Nouveau-pareltje 
Maison Losseau, toont de stad zich van haar mooiste kant. 

Mons is helemaal klaar om in 2015 duizenden artistieke en culturele evenementen  
te organiseren. 
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INFRA
STRUCTUuR
OUDE STAD, NIEUWE STAD: ONTDEK MONS 
ALS CULTURELE BESTEMMING, SHOPPINGSTAD 
EN CONGRESSTAD Belfroi

© VisitMons / 
Grégory Mathelot

<

INFRA-
STRUCTUuR
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Mons is gemakkelijk te bereiken, op 
40 minuten vanuit Brussel met de trein. De 
treinreis loopt doorheen een gevarieerd 
landschap, met net voor de stad de waters-
portbaan ‘Le Grand Large’. Wie in de stad 
aankomt, merkt het contrast onmiddellijk op. 
Aan de ene kant van de sporen ligt Mons 
Intramuros, het historische centrum met nauwe 
Middeleeuwse steegjes en gedomineerd door 
het belfort. 

Aan de andere kant van de sporen ligt 
de nieuwe stad. De beroemde Amerikaanse 
architect Daniel Libeskind bouwde er het 
indrukwekkende, nieuwe congrescentrum, 
MICX, als de romp van een schip dat door de 
golven klieft. 

Het zal het kloppende hart vormen van 
een gemengde wijk die nog in volle ontwikke-
ling is en de “boom” aan ondernemingen in de 
nieuwe creatieve economie ondersteunt. Een 
handvol start-up bedrijven die tien jaar geleden 
in de schoot van de Universiteit van Mons 
werden opgericht zijn ondertussen uitgegroeid 
tot meer dan honderd ondernemingen die 
alvast een duizendtal personen tewerkstellen. 
In 10 jaar tijd volgden bijna 50.000 studenten 
een digitale opleiding aan het centrum voor 
technologische vorming Technocité. Naast 
grote ondernemingen als Google, Microsoft 
en IBM zijn er ook KMO’s gevestigd die 
nog volop groeien en actief zijn binnen de 
bloeiende cultuurindustrie van de elektronische 
‘games’. De digitale koepel verenigt op zijn 
beurt evenzeer tal van niet-handeldrijvende 
structuren. 

Met de herinrichting van het winkel-
centrum “Les Grands Prés” en de omliggende 
buurt wordt ingezet op een ander soort 
toerisme. Er komt een Ikea, 35.000 vierkante 
meter, en een “retail park” met andere 
interieurzaken, samen goed voor 650 directe 
arbeidsplaatsen. Jaarlijks worden 2 miljoen 
bezoekers verwacht. Volgens effectstudies zal 
10 tot 15% van deze shoppers hun bezoek 
uitbreiden tot een daguitstap in Mons om te 
genieten van de gastronomie en het cultu-
rele aanbod in de binnenstad, wat ook in het 
voordeel is van de lokale handelaars. 

Het station, dat bereikbaar zal zijn via 
een loopbrug en ontworpen werd door San-
tiago Calatrava (momenteel in opbouw), zal de 
nieuwe en de oude stad optimaal met elkaar 
verbinden. 

Zo ontmoeten Calatrava en Libeskind, 
de twee wereldberoemde architecten die 
momenteel in New York samenwerken aan het 
nieuwe Master Plan van Ground Zero, elkaar 
eveneens in Mons. 

Belangrijke data en adressen :

Openingsfeest: 24.01.2015

Openingsweekend ‘Pôle Muséal’,  
‘Arsonic’ en ‘Art in the city’: 04 + 05.04.2015
5 nieuwe musea en muziekcentrum Arsonic 
openen hun deuren voor het grote publiek. 
Een uniek moment om ze allemaal te 
ontdekken gedurende een geanimeerd 
weekend. (10:00>18:00 – gratis weekend).
Vanaf 7 april 2015 zijn de musea van 
dinsdag tot en met zondag te bezoeken van 
10:00 tot 18:00 uur

Mons Memorial Museum : 
Boulevard Sainctelette – 7000 Mons
Artothèque : 
Rue Claude de Bettignies, 3 – 7000 Mons
Site du Beffroi : 
Rue des Gades – 7000 Mons
Musée du Doudou : 
Rue du 11 novembre – 7000 Mons
SILEX’s : 
Rue du Point du Jour – 7022 Spiennes

Meer info 
www.polemuseal.mons.be

Arsonic : 
Rue de Nimy, 138 – 7000 Mons

In_Out biedt inzicht in het artis-
tieke aspect van drie jaar werkzaamhe-
den via een selectie van beelden 
waarvan de bijzondere onderlinge 
relatie getuigt van het engagement 
van de kunstenaars. Bevrijd van hun 
context van de opgevolgde bouwwer-
ven vormen de foto’s een geheel en 
beroeren ze elkaar, waardoor ze samen 
een sterk autonoom en gemeenschap-
pelijk verhaal vertellen. 
www.inoutproject.be
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socio
economische 
reconversie
MONS, EEN CREATIEF KNOOPPUNT 
VOOR DE CULTURELE EN CREATIEVE INDUSTRIE 

MICX
© Lebeskind

<

socio-
economische 
reconversie
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>
© Alle rechten 
voorbehouden

Er waait een onweerstaanbaar posi-
tieve nieuwe dynamiek door Mons, die reikt 
tot in de Borinage, Henegouwen en 18 part-
nersteden, van Lille tot Gent, zoals u verderop 
kunt lezen. De stad verwelkomt onderne-
mingen van de nieuwe creatieve economie, 
investeert in aantrekkelijke infrastructuur 
om talent aan te trekken en te behouden. 
Net als in Bilbao, Lille, Liverpool, Marseille 
en het Ruhrgebied past Mons zo de grote 
principes toe van de “creatieve stad”, zoals 
beschreven door de Amerikaanse economist 
Richard Florida, om de regio om te vormen 
tot een creatieve hub – officieel een “Creative 
Valley”. Dit past volledig in het nieuwe soci-
aal-economische ontwikkelingsprogramma 
van Wallonië, Creative Wallonia, dat uitgaat 
van een groei van de culturele en creatieve 
industrieën (de beroemde CCI’s). De ontwik-
keling van een creatieve, interdisciplinaire, 
collectieve en collaboratieve economie die 
vandaag reeds volgende zakencijfers voor-
legt: wereldwijd twee miljard omzet voor de 
CCI’s, 6% van het BBP in Europa en 8 miljoen 
directe arbeidsplaatsen. 

Deze globale ontwikkelings- en 
transformatiestrategie en haar zichtbaarheid 
bereikt een hoogtepunt met Mons 2015: 
aangepaste nieuwe infrastructuren worden 
ingehuldigd en ongeziene creatieve mogelijk-
heden worden verkend. 

CLUB MONS 2015 ENTREPRISES
2015 ondernemingen! Dat is het symbolische doel dat 

Club Mons 2015 Entreprises voorop heeft gesteld om het eco-
nomische weefsel van de regio te versterken rond de Europese 
Culturele Hoofdstad. Bij het ter perse gaan hadden al zowat 
700 bedrijfsleiders de mogelijkheden voor hun bedrijf ingezien: 
per geïnvesteerde euro komen er 6 euro ten goede van de 
lokale economie. Bovendien is het een uitgelezen kans voor 
ondernemers om hun Europees netwerk uit te breiden. 

CULTURALLIA 2015
B2B INTERNATIONAL FORUM
CULTURE & BUSINESS
MICX CONGRESS CENTRE / MONS

15.10 > 16.10.15
Ter gelegenheid van het internationaal forum CULTURALLIA 

2015 kan u deelnemen aan een “ business speed dating ” om 
vertegenwoordigers van culturele organisaties, van de culturele 
en creatieve industrie(CCI) en van bedrijven die actief zijn in de 
informatie- en communicatietechnologie (ICT) te ontmoeten.  
2 dagen en 16 ontmoetingen in het teken van de reconversie 
van Mons naar een “ Creative Valley ”.
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kunst 
en 
creatie
EEN AMBITIEUS CULTUREEL BELEID
VANUIT INTERNATIONALE TENTOONSTELLINGEN 
EN PODIUMKUNSTEN 

Théâtre le Manège
© MF Plissart

<
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Mons 2015 besteedt grote artistieke 
aandacht aan de figuren die een belangrijke 
rol spelen in de internationale en Europese 
kunstgeschiedenis en stevig zijn verankerd 
in het collectieve geheugen van de streek. 

Van Gogh staat centraal in een unieke 
internationale tentoonstelling, omdat hij zich 
tijdens zijn verblijf in de Borinage van priester 
tot kunstenaar ontpopte. Van Verlaine wordt 
dan weer op weergaloze wijze getoond dat 
hij zijn opvallendste gedichten in de gevan-
genis van Mons schreef, nadat hij Rimbaud 
probeerde neer te schieten. Een andere 
opzienbarende tentoonstelling is gewijd aan 
Sint-Joris, die het kwaad overwint. Vox Lumi-
nis eert Orlandus Lassus, één van de groot-
ste polyfonisten van de Renaissance van 
in Italië tot in Duitsland. Deze vier bekende 
figuren geven vorm aan een rijke programma-
tie met alle traditionele kunstvormen.

GROTE TENTOONSTELLINGEN 

Van Gogh au Borinage
BAM (Beaux-Arts Mons), 25.01>17.05.15
Mons Superstar
Anciens Abattoirs, 24.01>12.04.15
La Chine Ardente, Sculptures Monumentales 
Contemporaines 
Anciens Abattoirs, 04.07>04.10.15
Atopolis
Manège de Sury, 13.06>18.10.15
Une Semaine Avec Roland De Lassus, 
04.10>11.10.15 
Une Semaine Avec Jacques Du Broeucq
10.10>18.10.15 
L’homme, le dragon et la mort
Mac’s, 18.10>17.01.16
Verlaine, Cellule 252
BAM (Beaux-Arts Mons),17.10>24.01.16

WERELDPREMIÈRES 
Philippe Blasband – Tramway des enfants
Théâtre Le Manège, 10.02>13.02.15 - 20:00
Michèle Noiret – Radioscopie
Théâtre Le Manège, 12.03>14.03.2015 - 20:00
Guy Cassiers – Les passions humaines
Théâtre le Manège, 21.04>23.04.15
Denis Marleau/Stéphanie Jamsin/Dominique Pauwels/ Musi-
ques Nouvelles – L’autre Hiver
Théâtre le Manège, 07.05>10.05.15 - 20:00
Jean-Michel Van Den Eeyden - Amnésia
Maison Folie – 16.03.15>18.03.15
Marco Martinell – Le c(h)œur montois
Théâtre Royal/Jardins du Beffroi, 01.07>04.07.15
Carte blanche à Wim Vandekeybus
Théâtre le Manège, 01.07>17.07.15
Wajdi Mouawad – Le Dernier jour de sa vie -
7 Tragédies de Sophocle
Théâtre le Manège, 28.06.2015 & 30.06.2015
Carte blanche à Joel Pommerat
Théâtre le Manège, 16.09>18.09.15 - 20:00
Frédéric Flamand – La cité miroir
Lotto Mons Expo, 24.11>27.11.15
Michele Anne De Mey/Jaco Van Dormael/ 
Collectif Kiss&Cry – Cold Blood
Théâtre le Manège, 08.12>13.12.15
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HET EXPLOSIEVE RECEPT VAN 
DE “BETROKKEN KUNSTENAARS”

Mons 2015 is een droom die tot stand 
komt dankzij de nauwgezette medewerking 
van honderden kunstenaars van hier en 
elders. Onder hen bevinden zich zes grote 
namen die zich specifiek engageerden 
om de “Montois” mee te nemen op unieke 
avonturen, ieder op zijn eigen manier. Die zes 
meewerkende, betrokken kunstenaars zijn 
geen kers op de taart: ze zijn de bakvorm, 
het deeg en de garde die het recept zo 
explosief maken. Achter het fornuis:

De Libanees-Quebecse dramaturg 
Wajdi Mouawad gaf in 2011 een schitterend 
cadeau aan 50 jonge scholieren van hier en 
elders. Vijf jaar vol ontmoetingen en reizen 
om te leren lezen, schrijven, tellen, praten 
en tenslotte zelfstandig nadenken. Is dat 
ook niet de zoektocht van de 7 tragedies 
van Sophokles, waarvan hij nu de integrale 
uitvoering brengt? Een even waanzinnig als 
genereus project. 

 
De Belgische choreograaf Frédéric 

Flamand laat zich inspireren door de Google 
op papier. Alle kennis van de wereld op één 
plaats verzamelen? Dat was de utopische 
droom van de twee oprichters van het Mun-
daneum. Ter gelegenheid van zijn herope-
ning bekijkt La Cité Miroir aandachtig onze 
utopieën tussen dans en video, in de Lotto 
Mons Expo, met een honderdtal dansers uit 
verschillende verenigingen en sportclubs. 

De Belgische modeontwerper en lieve-
ling van de catwalks Jean-Paul Lespagnard 
creëerde de perfecte trendy merchandising. 
Hij organiseert ook naaiateliers voor “Montois 
en Montoises” van 7 tot 77 jaar. Het maakt 
niet uit of metaal dan wel platina in de mode 
is, dankzij hem wordt het Openingsfeest een 
schitterend gebeuren. Customize uw JPL-
sjaal of poncho. 

 
De dichter Carl Norac is evenzeer 

verliefd op zijn stad als op woorden. In het 
postkantoor, in het gerechtsgebouw of bij 
u thuis vertelt hij u verhalen in het donker. 
Tijdens het Feest van het geïllustreerde 
boek in Jemappes zal hij voor het eerst zijn 
persoonlijke prentencollectie laten zien. 
Verder werkt hij mee aan het literaire blad 
L’Impertinente.

 
Marc Pinilla, zanger van de band 

Suarez, is niet alleen coach bij The Voice. In 
Mons geeft hij ook muziekschrijflessen aan 
jonge componisten en geluids- en beeldtech-
nici. En samen met Olivier Monssens werkt 
hij aan een geschifte muzikale voorstelling. 
Ze openen voor u de doos van Pandora en 
laten de temperatuur stijgen met hits made 
in Belgium.

 
Fanny Bouyagui, van het collectief Art 

Point M, is overal – ambassadrice van Lille 
3000 in het Maison Folie, kweekster van 
Zonnebloemen op de Grote Markt… en voo-
ral opperbevelhebber van de grote poëtische 
manifestatie Mon(s) Idéal, met haar Monso-
tov-cocktails en sterke slogans. Zij is het die 
de nieuwe generatie inspireert en op weg zet 
naar 2016. Subversief!

Jean-Paul Lespagnard
© Laetitia Bica

<

Mons 2015 daagt nog andere heden-
daagse creatievelingen uit om samen met  
de inwoners de stad heruit te vinden als 
“betrokken kunstenaars”, van de trendy sty-
list Jean-Paul Lespagnard tot zanger Marc 
Pinilla van de band Suarez, die bij het grote 
publiek doorbrak dankzij The Voice.
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Ailleurs en Folie Londres, 
Estate © Droits résrevés

<
Ailleurs en Folie-Lille
28.01 > 01.02 – Maison Folie

Ailleurs en Folie-London
19.02 > 22.02 – Maison Folie

Festival VIA
12.03 > 25.03.15 – Mons intramuros 
+ Maubeuge

Ailleurs en Folie-Casablanca
16.04 > 26.04 – Maison Folie

Ailleurs en Folie-Milan
07.05 > 17.05 – Maison Folie

Ville en Jeux
14.05 > 24.05.15 – Mons intramuros

Ailleurs en Folie-Melbourne
18.06 > 28.06 – Maison Folie

Festival au Carré
28.06 > 11.07.15 – Mons intramuros

Le Festin
01.09 > 06.09.15 – Mons intramuros

DE WERELD OP BEZOEK

Zo vormt Mons 2015 meer dan een 
extra uitgebreid kunstseizoen, dat met  
Ailleurs en Folie / De wereld op bezoek linken 
legt met wereldsteden als Tokyo, Milaan en 
Melbourne. Het cultuurproject zet in op de 
betrokkenheid van de inwoners en bezoekers 
van de stad zodat ze het zich echt eigen 
kunnen maken. Daarom wordt bij Mons 2015 
aan de verticale “top-down”-as van  
de reeds besproken politieke, economische 
en culturele visie ook een horizontale en even 
sterke “bottom-up”-as toegevoegd.  
Deze vertrekt resoluut vanuit de burger.

Ailleurs en Folie-Montréal/Québec
17.09 > 27.09 – Maison Folie

lille3000/Renaissance
26.09.15 > 17.01.16 – Lille

Nuit Blanche/Renaissance
03.10.15 – Bruxelles

Une semaine avec Roland de Lassus
04.10 > 11.10.15 – Mons intramuros

Une semaine avec Jacques Du Broeucq
10.10 > 18.10.15 – Mons intramuros 
+ Château de Boussu

Ailleurs en Folie-Tokyo
15.10 > 25.10 – Maison Folie

Ailleurs en Folie-Pilsen
12.11 > 15.11 – Maison Folie
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2015 manieren 
om mee te doen
STERKE BURGERPARTICIPATIE
IN DE ARTISTIEKE CREATIES

Ateliers Hirmoi Hotel
© André Meurice

<

2015 manieren 
om mee te doen
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“Participatieprojecten” lopen volwaar-
dig doorheen het gehele programma. De 
inwoners en verenigingen van de gemeenten 
van Groot-Mons werden uitnodigd om 
samen hun eigen projecten te bedenken 
en uit te werken die verband houden met 
de streek, de geschiedenis en de identiteit, 
onder de naam de Achtbaan. Daarbij werd 
over meerdere jaren de tijd genomen voor 
een duurzaam, realistisch proces, een echte 
“participatieve democratie”, zonder dema-
gogie. Het kwam er voornamelijk op aan om 
de juiste groepsdynamiek te vinden tussen 
de individuele wensen en de vakkennis van 
de artistieke teams om concrete kwaliteits-
producties te verwezenlijken die tijdens een 
festivalweek aan het publiek voorgesteld 
worden. De 12 burgemeesters van de Mons- 
Borinage mochten op hun beurt vereni-
gingen uit hun gemeente bij vergelijkbare 
projecten betrekken. In elke gemeente wor-
den ook hiervoor één tot drie festivaldagen 
georganiseerd om de creaties van de inwo-
ners voor te stellen met op de achtergrond 
de renovatie van de huizen van Van Gogh in 
Wasmes en Colfontaine, de archeologische 
vondsten van Quaregnon,  
de multiculturele diversiteit van Hensies of de 
rijke folklore van Quévy. Het is bovenal een 
nieuwe vorm van samenwerken die grote 
kans maakt om zich te bestendigen tussen 
de individuen, verenigingen, openbare macht 
en de gemeenten onderling, zoals het al 
het geval is tussen Honnelles en Quiévrain. 
In juni ontving burgemeester Jean-Claude 
Debiève zijn 11 collega’s in het gemeentehuis 
van Boussu om de Grand Ouest officieel in 
te huldigen, een allereerste samenwerking 
tussen logische partners. Hij concludeerde 
toen: “De cultuur heeft de politiek en de 
sport overtroffen door te tonen hoe we over 
gemeentegrenzen kunnen samenwerken”.

Deze participatieve as laat zich ook 
voelen vanuit de culturele instellingen van 
Mons. Artistieke projecten nemen de straat 
in en nodigen uit om deel te nemen.  
Op het voorplein van de Sint-Waltrudiskerk 
wordt Lassus gezongen door 700 liefhebbers 
in La Grande Clameur van het hedendaagse 
ensemble Musiques Nouvelles. Onder titels 
als Fait maison, Autour  
de la Table en Les infiltrés declameren 
acteurs hun lievelingsteksten bij mensen 
thuis, houden ze eerste lezingen of wagen  
ze zich aan maffe teksten in scholen.  
De jongeren van “Mon(s) Idéal” worden 
nog het meest betrokken. Want per slot van 
rekening zullen zij de komende 20 jaar het 
plezier van deze culturele smeltkroes met 
zich meedragen. Workshops rond politieke 
slogans en affiches, slam stages, conferen-
ties met activisten, filmdebatten, filosofische 
vieruurtjes, taallessen : alle mogelijkheden 
worden aangereikt om hen de teugels van 
hun eigen toekomst en die van de stad in 
handen te laten nemen. Public relations 
met de handelaars, leraren, ondernemingen 
en verenigingen van alle aard en elk niveau, 
vormt een permanent werkpunt voor de 
teams van Mons 2015. Mensen voelen zich 
geëngageerd en trots. Er ontstaan nieuwe 
principes voor de sociale cohesie, waarbij  
er niet één, maar meerdere culturen bestaan, 
een minder sterke hiërarchie en meer indivi-
duele en collectieve participatie.
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La Phrase 
14.12.14 > 19.12.15 – Mons intramuros

Mons Street reView 
24.01 > 31.12.15 – mons2015.eu

Song Lines, Fête d’ouverture 
24.01.15 – Mons intramuros

Les infiltrés 
02.02 > 30.10.15 – Mons Borinage

Faits maison 
06.02 > 31.1.15 – Mons Intramuros 

Mon(s) idéal - Ouverture
13.02 > 15.02.15 – Alhambra, Maison Folie

SlaMons & Friends : le slam dans tous ses 
états par le Collectif EnV.I.E.S.
27.03 > 29.03.15 – Maison Folie

Tournoi interscolaire de slam poésie, 
29.04.15 – Maison Folie

Autour de la Table & A la table des enfants, 
10.05 > 15.10.15 – Mons Intramuros 

Ville en jeu(x) 
14.05 > 24.05.15 – Mons Intramuros

Le C(h)œur montois 
de Marco Martinelli
01.07 > 07.07.15 – Théâtre Royal + Jardins 
du Beffroi

La Grande clameur
04.10.15 – Parvis Sainte Waudru

La Cité Miroir - Frédéric Flamand
24.11 > 27.11.15 – Lotto Mons Expo

Mon(s) idéa : En marche
27.11 > 29.11.15 – Alhambra,
Carré des Arts, Maison Folie

Grand Huit La vie de château et les sens
28.04 > 03.05.15 – Ghlin

Grand Huit La licorne et le recyclage
11.05 > 17.05.15 – Hyon, Ciply, Mesvin

Grand Huit Voyages mystérieux
11.06 > 14.06.15 – Flénu, Jemappes

Grand Huit Sens dessus dessous 
21.06 > 26.06.15 – Mons

Grand Huit L’eau et les fantômes
22.08 > 30.08.15 – Saint-Denis, Obourg, Havré

Grand Huit À travers champs, le vent
07.09 > 13.09.15 – Harmignies, Spiennes, 
Villers-Saint-Ghislain, Harveng, Nouvelles, 
Saint-Symphorien

Grand Huit Cuesmes 2015 mètres d’altitude
20.09 > 27.09.15 – Cuesmes

Grand Huit Épouvantails, marionnettes 
et géants
07.10 > 10.10.15 – Nimy, Maisières

Grand Ouest Les gens…Ici
20.03 > 21.03.15 – Boussu

Grand Ouest Van Gogh la folle légende, 
24.04 > 26.04.15 – Colfontaine, charbonnage 
des Marcasses

Grand Ouest Sorcières, Bobottes 
et compagnie 
14.05.15 – Frameries

Grand Ouest Festival du folklore
06.06.15 – Quevy 

Grand Ouest Si Jurbise m’était contée…
07.06.15 – Jurbise

Grand Ouest Hensies, village du monde
20.06.15 – Hensies

Grand Ouest Trésors des pyramides noires
04.07.15 – Quaregnon

Grand Ouest moneuse
15.08.15 – Quievrain, Honnelles

Grand Ouest Paul Cuvelier, les chemins 
du merveilleux
19.09 > 20.09.15 – Lens

Grand Ouest Saint-Ghislain au fil de l’eau
17.10>18.10.15 – Saint-Ghislain

Grand Ouest Dour on ice
05.12 > 06.12.15 – Dour

Ailleurs en Folie-Lille - Atelier culinaire 
pour les enfants
31.01.15 – Maison Folie

Ailleurs en Folie Londres - Feral Choir, 
Phil Minton
19.02 > 20.02.15 – Maison Folie

Ailleurs en Folie Londres - WORK IT, 
WORKERS ! Let’s Get Physical, avec Tracey
20.02 > 22.02.15 – Maison Folie

Ailleurs en Folie Casablanca - 
Activités Clandestines avec Hassan Darsi
13.04 > 15.04.15 – Maison Folie

Ailleurs en Folie Casablanca - Workshop 
Tissage avec Amina Agueznay
13.04 > 15.04.15 – Maison Folie

Ailleurs en Folie Casablanca – Workshop 
Street art avec Aouina et Djamel Oulkaldi
14.04 > 16.04.15 – Maison Folie

Ailleurs en Folie Casablanca - Atelier 
de design Zélige pour les enfants
18.04 > 21.04.15 – Maison Folie

Ailleurs en Folie Milan - Workshop 
Experimental Negroni, avec M. Stocchetto 
(Bar Basso)
09.05.15 – Maison Folie

Ailleurs en Folie Milan - Ateliers La Balera / 
JP Lespagnard
16.05.15 – Maison Folie

Ailleurs en Folie Milan - Ateliers enfants 
La Scaletta / JP Lespagnard
11.05 > 12.05.15 – Maison Folie

Ailleurs en Folie Melbourne - Ateliers de 
Melbourne Danse Shuffle – Aubéline Bar-
bieux
20.06 > 21.06.15 – Maison Folie

Ailleurs en Folie Montréal/Québec - 
Atelier de théâtre performatif et sonore 
par la Cie Eau du bain
06.04 > 10.04.15 – Maison Folie

Ailleurs en Folie Tokyo - Ateliers Furoshiki
17.10 > 18.10.15 – Maison Folie

Ailleurs en Folie Tokyo - Ateliers Shogi
17.10 > 18.10.15 – Maison Folie

Ailleurs en Folie Tokyo - Ateliers Calligraphie
22.10 > 23.10.15 – Maison Folie

Ailleurs en Folie Tokyo - Ateliers Bande des-
siné / Manga : Le Doudou et la danse  
du dragon doré
15.09 > 09.10.15 – Maison Folie

Week-end en Folie Carnavalesque-Art 
Concept Group
06.02 > 08.02.15 – Maison Folie

Week-end en Folie N’importe quoi  
d’autre - Arts²
06.03 > 8.03.15 – Maison Folie

Week-end en Folie Battle TransSs
03.04 > 05.04.15 – Maison Folie

Week-end en Folie THEAMA 2015 : 
MONS S’M-ERVEILLE ! - la Fédération 
Nationale des Compagnies Dramatiques 
francophones (FNCD)
01.05 > 03.05.15 – Maison Folie

Week-end en Folie Les endroits cachés 
de Mons avec les participants de l’atelier 
photo de la Maison Folie
12.06 > 14.06.15 – Maison Folie

Week-end en Folie Tous-en-scène - 
Collectif Tous-en-scène
02.10 > 04.10.15 – Maison Folie

Week-end en Folie Débarcadère - Pop Up
20.11 > 22.11.15 – Maison Folie

Week-end en Folie Vrai/Faux Japon 
par Arts²
30.10 > 01.11.15 – Maison Folie

PARTICIPATIE ALS RODE DRAAD
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Festival Les Gouts uniques – Kasteel van de hertogen van 
Bretagne, Nantes, september 2012, in het kader van Voyage 
à Nantes 2012 © LE GOÛT ET LES COULEURS

<

EN OOK 
BUITEN MONS 

Lys 2015 !
23.05 > 25.09.15 – Kortrijk

Fluide
20.06 > 20.09.15 – Thuin

Les 400 coups
02.08 > 13.09.15 – Wallonie Picarde

Uitwijken
05.09 > 27.09.15 – Brugge

Like a Burning City
19.09.15 – Liège

Décrocher la Lune
26.09.15 – La Louvière

lille3000 – Renaissance
26.09.15 > 17.01.16 – Lille
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territoriaal 
ontwikkelings
project

MONS 2015 ON TOUR

MET 18 PARTNERSTEDEN, 13 GEMEENTES EN 22 PARTNERIN-
STELLINGEN IN BELGIË EN HET NOORDEN VAN FRANKRIJK IS DIT 
EEN GROOTSCHALIG TERRITORIAAL ONTWIKKELINGSPROJECT

MAC’s
© Ph. Degobert

<

territoriaal 
ontwikkelings-
project
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In zekere zin verloopt het territo-
riaal ontwikkelingsproject van Mons 2015 
volgens dezelfde logica voor 18 nabijgelegen 
steden. Maubeuge, Valenciennes en Lille in 
het noorden van Frankrijk; Liège, Brussel, 
Brugge, Gent, en natuurlijk de Henegouwse 
gemeenten, van Charleroi tot Doornik. 

De Henegouwse gemeenten copro-
duceren tal van evenementen met een 
ingenieus cofinancieringssysteem. Ze 
betaalden elk jaar een halve euro per inwoner 
en de Stichting Mons 2015 legde op zijn 
beurt hetzelfde bedrag bij. Het resultaat is 
een waaier aan kwaliteitsprojecten, zoals het 
project “Wapi” in Picardisch Wallonië en de 
400 Coups van de geniale acrobaat Monsieur 
Zo. Ook hier verkent Mons 2015 zorgvuldig 
de socioculturele kenmerken van elk van zijn 
directe of potentiële partners en knoopt er 
een betekenisvolle lange termijn relatie mee 
aan die leidt tot een groter en sterker regio-
naal en grensoverschrijdend netwerk.

In 22 partnerinstellingen wappert 
ook de vlag van Mons 2015, een culturele 
constellatie met stevige partners.

 
Van bij het indienen van de kandida-

tuur van Mons 2015 werd er gekozen om 
sterke partners te betrekken, om het project 
te versterken en het rijke culturele landschap 
van de streek extra te valoriseren. 22 
culturele instellingen zijn samen met Mons 

sterk: musea, kunst- en choreografische 
centra, elk met internationale uitstraling, een 
muziekensemble en bekende festivals. Elk 
van deze instituties draagt een uitzonderlijk 
en origineel project, dat in coproductie met 
Mons 2015 wordt uitgevoerd: 16 omvangri-
jke tentoonstellingen, 3 (her)openingen van 
emblematische musea, muzikale ontdekkin-
gen en concerten die uitgevoerd zullen wor-
den door grote ensembles, originele creaties 
en choreografieën, theatervoorstellingen, 
films, digitale en filosofische experimenten. 

Vandaag zijn al deze projecten rijp om 
voorgesteld te worden aan het publiek.  
De teams en instellingen wisselen op regel-
matige basis hun ideeën en ervaringen uit 
in een creatieve omgeving, en dankzij een 
gemeenschappelijke communicatiestrategie, 
krijgt de bezoeker de kans om in en na 2015 
de streek in haar complexiteit en comple-
mentariteit te ontdekken en om van de geza-
melijke programmatie te genieten.
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Festival Les (Rencontres) Inattendues
MAC’S / Musée des Arts Contemporains
Grand-Hornu Images
Hainaut Cinéma
Festival 5/5
Le Domaine de Sene�e – Musée de l’orfèvrerie
B.P.S. 22
Pairi Daiza
Musée de la Photographie
Charleroi Danses
Musée Royal de Mariemont
Centre de la Gravure et de l’Image Imprimée
Mundaneum
Le Muséum régional des Sciences naturelles – SPW
Transcultures
Écomusée du Bois-du-Luc
World Crafts Council
Orchestre Royal de Chambre de Wallonie
Fabrique de Théâtre
Le PASS
Musée International du Carnaval & du Masque
Le Centre Keramis
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Regionale partners 
en partnersteden

<
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digitaal
HET DIGITALE ASPECT DOORADERT DE VOLLEDIGE 
PROGRAMMATIE EN ZORGT VOOR EEN NIEUWE DEMOCRATI-
SCHE, HORIZONTALE EN DIRECTE VERHOUDINGEN

Café Europa
© Mladen Bundalo

<

digitaal
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Mons 2015 lanceerde voor zijn kan-
didaatstelling bij Europa het motto: “Where 
Technology Meets Culture”. Niet enkel omdat 
het deel uitmaakt van de doelstellingen van 
de creatieve economie die hoger werden 
beschreven, maar ook omdat het leidt tot 
een nieuwe vorm van bemiddeling en een 
rechtstreekse en open democratie tussen 
het individu en de wereld. Het Café Europa, 
waarvan het prototype op de binnenplaats 
van de Stichting Mons 2015 stond, vertrok op 
rondreis door Europa en zal in 2015 terugke-
ren naar het Mundaneum. Het heeft zich al 
snel ontwikkeld tot een laboratorium waarin 
men zelf aan de slag kan met nieuwe techno-
logieën om ze te begrijpen, hun impact op de 
maatschappij te bestuderen en in real time 
gesprekken te voeren met andere gespreks-
partners in alle uithoeken van Europa.

Het digitale aspect is in nog tal van 
andere multidisciplinaire projecten aanwezig 
die erg uiteenlopend zijn: Ghost Road 2 van 
komiek en regisseur Fabrice Murgia, dat tot 
stand kwam voor het Via Festival. De nieuwe 
musea van Mons zijn verbonden met een 
gezamelijk databeheerssysteem en een 
gezamelijke website. Dankzij een unieke 
digitale infrastructuur vervalt elke scheiding 
tussen de musea en de stad, en ontstaan er 
nieuwe creatieve mediatoepassingen tussen 
het tentoongestelde erfgoed en de betekenis 
die elke bezoeker erin kan vinden. 

Het digitale aspect vormt ook een 
aparte programmatie-as met Mons Street 
ReView, Café Europa en andere digitale 
partnerships.

Zo zijn bij Mons 2015 het politieke, 
economische, culturele en de burgerpartici-
patie gelijke delen die het concept van de 
“Creatieve stad” wil verrijken en vernieuwen. 
Als Mons 2015 voor Europa één element zou 
moeten uitlichten waardoor het zich vandaag 
onderscheidt, dan is het wel deze nieuwe 
visie op de sociale organisatie. Het biedt een 
antwoord op de brandende democratische 
kwesties van vandaag. Want geeft cultuur 
niet opnieuw zin aan alles wat we samen 
ondernemen?

2015 Histoires
Iedere woensdag om 18h25 TéléMB

Mons Street reView
24.01 > 31.12.15 – mons2015.eu

Hypergothique transparent
24.01 > 26.04.15 – Sainte-Waudru

Festival VIA
12.03 > 25.03.15 – Mons intramuros 
+ Maubeuge

Café Europa
12.03 > 19.12.15 – Mundaneum

Radioscopie - Michèle Noiret
12.03 > 14.03.15 – Théâtre le Manège

Amnésia - Jean-Michel Van Den Eeyden
16.03 > 18.03.15 – Maison Folie

Children of nowhere - Fabrice Murgia 
& Cie Artara
20.03 > 22.03.15 – Théâtre le Manège

Mapping Knowledge 
Réouverture du Mundaneum
12.06.15 > 29.05.16 – Mundaneum

Les (Rencontres) Inattendues
24.08 > 29.08.15 – Tournai

Transnumériques
11.15 – Mons intramuros 

IN 2015
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Dimanche Toqué
© Andy Craps

FEEST 
EN PUBLIEKE 
RUIMTE
EEN FEEST OM HET CULTURELE JAAR TE VIEREN,
ZICH DE OPENBARE RUIMTE OPNIEUW TOE TE EIGENEN
EN DE INWONERS ACTIEF TE BETREKKEN

<

FEEST 
EN PUBLIEKE 
RUIMTE
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De publieke ruimte is het brandpunt 
van onze samenleving. Mons 2015 wil vanuit 
die visie openbare plaatsen reactiveren tijdens 
volksfeesten en artistieke manifestaties.  
Dat zal het geval zijn vanaf het openingsfeest 
op 24 januari tot aan het slotevenement.  
Want de Culturele Hoofdstad van Europa 
is een project waarbij alles met een feest 
begint en eindigt. 

In 2015 wordt Mons een Ville en jeu(x) 
en krijgt de stad een Été enflammé. Deze 
artistieke projecten doen een beroep op kun-
stenaars die buiten de culturele instellingen 
en de kunstcanon actief zijn, in de ruimte tus-
sen de culturele happening en het springkas-
teel. De interventies gaan een onverwachte 
relatie met het publiek aan waarbij passiviteit 
uitgesloten is. De creatieve context zorgt voor 
een nieuwe dynamiek in de stad. 

Zo zorgt het feest voor een concentratie en 
evenwicht tussen alle werkzame krachten. 

 — Voor de economie is het een gelegenheid 
om aandacht te vestigen op de aantrekke-
lijkheid van de regio op het toeristische en 
zakelijke vlak. 

 — De culturele sector toont zijn prisma aan 
kunstenaars, die steeds het beste van 
zichzelf geven. 

 — Voor de inwoners en de duizenden bezoe-
kers van Mons is er een ongeziene diver-
siteit aan evenementen om te ontdekken 
en plezier aan te beleven, ongeacht 
hun sociaal niveau, culturele bagage en 
afkomst.

De culturele hoofstad van Europa nodigt 
iedereen, elke Europeaan, uit zich de stad en 
haar projecten eigen te maken: 2015. Ik ben 
van Mons, en jij?

Wooden installation by Arne Quinze
06.12.14 – Rue de Nimy

La Phrase
14.12.14 > 19.12.15 – Mons intramuros

Mons Street reView
01.15 – mons2015.eu

Fête d’ouverture
24.01.15 – Mons intramuros

Lichtfestival
29.01 >  01.02.15 – Gent

Ailleurs en Folie Lille
28.01 > 01.02.15 – Maison Folie

Rops/Fabre
14.03 > 30.08.15 – Namur

Installations urbaines
04.04 > 21.09.15 – Mons intramuros

Ville en jeu(x)
14.05 > 24.05.15 – Mons intramuros

Leie 2015 !
23.05 > 17.09.15 – Kortrijk

Fluide
20.06 > 20.09.15 – Thuin

Sun City
17.07 > 26.07.15 – Grand-Place 

Été mexicain
18.07 > 23.08.15 – Maison Folie

Les 400 coups
02.08 > 13.09.15 – Wallonie Picarde

Smoke on the water
04.09 > 06.09.15 – Charleroi

Uitwijken
05.09 > 27.09.15 – Brugge

Dimanche Toqué
05.09 > 06.09.15 – Grand-Place 
& Jardin du Beffroi

Like a Burning City
19.09.15 – Liège

Décrocher la Lune
26.09.15 – La Louvière

Lille 3000, Fête d’ouverture
26.09.15 – Lille

Nuit Blanche / Renaissance
03.10.15 – Bruxelles

Fête de clôture
12.12.15 – Mons intramuros
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expos 
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expos 
& muséesTENTOONSTEL
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XAVIER ROLAND 
ARTISTIEK DIRECTEUR 
VAN HET LUIK TENTOONSTELLINGEN

Xavier Roland is verantwoordelijke 
van de "Pôle muséal de la Ville de Mons" 
en van het BAM (Beaux-Arts Mons), hij 
programmeert en beheert gedurende 
meerdere jaren talrijke tentoonstellingen 
in Mons, zo is hij ook auteur van diverse 
tentoonstellingscatalogi.Voor Mons 
2015 is het artistiek projectleider van de 
tentoonstellingen.

Hij is Master in de Kunstgeschiedenis 
en Filosofie, voor de Federatie Wallonië-
Brussel is hij lid van de jury voor de Biënnale 
van Venetië 2015 en van de Museumraad.



35

Het tentoonstellingsprogramma dat dit jaar wordt voorgesteld, is op maat van 
een Culturele Hoofdstad van Europa. Het hele jaar door zijn er in Mons meer dan 
twintig tentoonstellingen te bezoeken. Dankzij de ongelooflijke diversiteit aan projec-
ten ontstaat er een uniek en levendig panorama van oude tot hedendaagse kunst; 
van de figuur van de Heilige Sint-Joris in de Kunstgeschiedenis tot de monumentale 
sculptuur in China. Om dan nog te zwijgen over de tentoonstellingen rond Van Gogh 
en Verlaine, twee belangrijke figuren uit de moderne kunst die tijdens hun verblijf in 
Mons een belangrijke wending gaven aan hun artistieke carrière. Deze tentoonstel-
lingen zijn evenementen die het grote publiek, maar ook fervente cultuurliefhebbers 
zullen aantrekken. Van Gogh, Verlaine en Sint-Joris vormen ook ankerpunten voor de 
programmatie van andere kunstvormen.
 
Een internationaal programma dat stevig in deze tijd verankerd is. Kijk maar naar Atopolis, 
een stadsutopie die wordt voorgesteld via de blik van een twintigtal kunstenaars afkomstig 
uit de vier hoeken van de wereld. Of een retrospectieve tentoonstelling rond "art brut", een 
belangrijke stroming uit de 20ste eeuw. 
Dit jaar is de stad Mons meer dan ooit een Cultuurstad. Er zijn nog vele andere projecten 
die een plekje vinden in de tentoonstellingsruimtes: lokale en internationale kunstenaars, 
jonge talenten of gevestigde namen, vluchtige kunst of unieke werken, ze zetten allemaal 
hun stempel op het kunstprogramma. Tijdens het weekend van 4 en 5 april 2015 is er de 
feestelijke opening van 5 nieuwe musea, die ook de volgende jaren na Mons 2015 het 
erfgoed van Mons valoriseren en omkaderen. 
Bovendien houdt dit feestgedruis niet op aan de grenzen van Mons! In de Borinage, maar 
ook in de streek van Le Centre, Charleroi of zelfs Namen, Brussel en Valenciennes zetten 
17 musea hun deuren open voor de grote tentoonstellingen van Mons 2015. Een partner-
programma dat Belgische en internationale kunstenaars uitnodigt, hedendaagse maar ook 
klassieke kunst, museumprojecten en stadswandelingen evenals diverse verrassingen voor 
alle doelgroepen ... Een rijk jaar met ook de (weder)geboorte van grote tentoonstellings-
ruimtes en kunstcentra zoals B.P.S. 22, Keramis en het Mundaneum.
 
Het grote jaar komt er dus aan!
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Le Semeur 
© KRÖLLER MÜLLER MUSEUM
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VAN GOGH  
AU BORINAGE
DE GEBOORTE VAN EEN KUNSTENAAR

In 2015 nodigt Mons, als Culturele Hoofd-
stad van Europa, één van de grootste kunste-
naars aller tijden uit. In 2015 komt Vincent van 
Gogh naar Mons. Of liever: komt hij terug! De 
man beleefde in de Borinage immers de over-
gang van evangelist naar kunstenaar.

In de Borinage beleefde hij een essentiële 
wending in zijn leven. De sporen van zijn verblijf 
moesten en moeten in de verf gezet worden. 
Naast de grote tentoonstelling in het BAM tussen 
januari en mei 2015 zullen nog twee andere 
grote projecten rond de figuur van Van Gogh 
uitgewerkt worden: enerzijds de renovatie van het 
huis in Colfontaine waar hij woonde, anderzijds 
de reconstructie, op basis van getuigenissen en 
archieven, van de film van Vincente Minnelli die in 
1955 wereldwijd het verblijf van de Nederlander 
in deze streek toonde. 

Tijdens zijn verblijf in de Borinage, van 
december 1878 tot oktober 1880, geeft Vincent 
van Gogh zijn leven als evangelist op en kiest hij 
voor een kunstenaarsbestaan. De tentoonstelling 
laat u de periode ontdekken waarin de schilder 
sterk werd beïnvloed omdat hij, tijdens zijn verblijf 
in de mijnstreek, de artistieke ideeën ontwikkelde 
die grotendeels de basis zouden worden voor 
zijn later werk. Met een zeventigtal schilderijen, 
tekeningen en brieven van Van Gogh schetst de 
tentoonstelling een mooi beeld van de motieven 
die hem inspireerden. Daarnaast worden meer dan 
twintig werken getoond die hij gekopieerd heeft, of 
die zijn werk beïnvloed hebben. Het is niet enkel 
de bedoeling om een beeld te vormen van het 
begin van zijn artistiek traject, maar ook om de 
levensomstandigheden in de Borinage uit de tijd 
van de schilder te schetsen. 

Van de tekeningen die hij in deze periode 
maakt, hoofdzakelijk kopieën die geïnspireerd zijn 
op gravures en schetsen van andere kunstenaars, 
en van de werken die hij nadien in Brussel maakt 
(tussen oktober 1880 en april 1881) zijn er maar 
weinig bewaard gebleven. Het belang van deze 
eerste maanden in de artistieke ontwikkeling 
van Van Gogh, die bepalend zijn voor de rest 
van zijn werk, ligt echter niet enkel in zijn oeuvre 
tijdens deze periode. Hij kiest hier voor een meer 
persoonlijke aanpak en thema’s die tijdens de 
rest van zijn leven aan bod zullen blijven komen. 
De dagelijkse realiteit van het leven van arbeiders 
en boeren blijft hem boeien, niet enkel omdat hij 
zelf grote bewondering koestert voor schilders als 
Léon Lhermitte, Jules Breton en Jean-François 
Millet, maar ook doordat hij dezelfde moeilijke 
levensomstandigheden deelt met de mijnwerkers 
en arbeiders uit de Borinage. Deze thema’s, die hij 
al tijdens zijn verblijf in de streek verkende, zijn als 
een echo die tijdens zijn hele later werk doorklinkt: 
simpele arbeiders, de bescheiden woningen 
waarin ze leven en de wevers die hij met grote 
bewondering gadeslaat in maart 1880, maar die hij 
pas in 1883-1884 vereeuwigt, omdat hij er nog veel 
meer aantreft in het Nederlandse Nuenen, waar 
hij dan leeft. In 1889-1890 keert hij terug naar zijn 
eerste jaren als kunstenaar door opnieuw kopieën 
te maken: in Saint-Rémy herbewerkt hij de werken 
van kunstenaars die hij bewondert. Deze keer 
echter gebruikt hij zijn schildertalent in plaats van 
zijn tekentalent. En in Auvers-sur-Oise inspireert hij 
zich op voorbeelden van studies die hij al tijdens 
de eerste maanden van zijn kunstenaarsbestaan 
gekopieerd had. 

DIN. > ZON. 
10:00 > 18:00
—
BAM (BEAUX-ARTS MONS), MONS
—
CURATOR: SJRAAR VAN HEUGTEN
—
12/15€
—
23.01.15 - PERSVERNISSAGE 

EXPO

25
01
2015

17
05
2015

ZON. ZON.

Een productie van de Stichting 
Mons 2015 in samenwerking met de Pôle 
Muséal van de stad Mons, het Kröller-Müller 
Museum en het Van Gogh Museum.

VAN GOGH IN DE BORINAGE
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VAN GOGH HUIS IN CUESMES
HEROPENING VOORZIEN BEGIN 2015

Cuesmes, een kleine gemeente in Mons, 
staat op het punt een nieuwe pleisterplaats te 
worden voor liefhebbers van het werk van Van 
Gogh. Het Van Gogh Huis ligt op de rand van 
Mons en huisvestte maandenlang nu één van de 
meest bekende kunstenaars ter wereld: Vincent van 
Gogh. Tijdens zijn verblijf in de Borinage nam hij de 
beslissing om kunstenaar te worden. 

Het Van Gogh Huis in Cuesmes wordt inge-
richt in de geest van de oorspronkelijke plek. De 
bezoeker wordt via de tuin eerst naar een paviljoen 
geleid waar een beeld wordt gegeven van de situa-
tie ter plekke in de 19de eeuw. Door middel van 
een audio-installatie wordt de kunstenaar en zijn 
werk in de Borinage nader toegelicht. 

Ruimte beheerd door de Pôle muséal van de 
Stad Mons.

MAISON VAN GOGH DE COLFON-
TAINE WORDT GERENOVEERD

Colfontaine heeft een verborgen schat: het 
Maison Denis, een kleine arbeiderswoning, waar 
Vincent van Gogh onder meer verbleef tijdens zijn 
jaren in de Borinage. Mons, de gemeente Colfon-
taine, de provincie Henegouwen en een consortium 
van bedrijven met de groep AkzoNobel Decorative 
Coatings, de firma Franki, architectenbureau A&G, 
de firma’s Gobert Matériaux en de bedrijven CIT 
Blaton en Knauf werken samen om dit patrimonium 
dat tot nu toe in slechte toestand verkeerde nieuw 
leven in te blazen en om er voor 2015 en daarna 
een pleisterplaats van te maken voor iedereen die 
belangstelling heeft in het leven van de kunstenaar.

HET HUIS IN COLFONTAINE

"Ik heb een huisje gehuurd waar ik graag 
helemaal alleen wil wonen maar momenteel logeer 
ik, zoals Pa liever heeft, en ik ook, bij Denis. Het 
doet slechts dienst als atelier of werkruimte". 

— Vincent van Gogh aan zijn broer Theo in 
een brief van 4 maart 1879

In maart 1879 vertelt Vincent van Gogh voor 
het eerst over het huis in rue du Petit Wasmes 
81, vandaag de rue Wilson in Colfontaine. Bij zijn 
aankomst in de Borinage enkele maanden eerder, 
in december 1878, had evangelist Benjamin 
Vanderhaegen snel dit onderkomen voor hem 
geregeld. Het huis was eigendom van een bakker, 
Jean-Baptiste Denis genaamd. Van hieruit zocht hij 
de mijnwerkers op en bereidde hij zijn preken voor.  
Ze werden het onderwerp van zijn eerste tekenin-
gen.

Het huis van Denis is één van de zeldzame 
getuigen van de aanwezigheid van Van Gogh 
in  Wasmes (vandaag Colfontaine) en daarom de 
moeite waard om voor het nageslacht te behouden.
Het huis wordt momenteel gerestaureerd en wordt 
zo zorgvuldig mogelijk heropgebouwd aan de hand 
van bestaande documenten en de reeds samenge-
brachte financiële middelen.

" Tout près des grands bâtiments sinistres de 
la mine Marcasse, qui se dressaient à part, isolés 
dans la plaine,  
et faisaient vraiment penser à cette nuit-là, sous 
la pluie battante, la masse de l’arche de Noé, telle 
qu’elle a pu apparaître dans l’obscurité, lors du 
déluge, à la lumière d’un éclair". 

— Vincent van Gogh aan zijn broer Theo in 
een brief van 19 juni 1879

Maison Van Gogh de Colfontaine
© VILLE DE MONS

 
Maison Van Gogh de Cuesmes
© VILLE DE MONS

SRJAAR VAN HEUGTEN 
TENTOONSTELLINGSCONSERVATOR

Sjraar van Heugten studeerde kunstge-
schiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Hij 
is voormalig Hoofd Collecties van het Van Gogh 
Museum en is sinds 2010 onafhankelijk kunst-
historicus. Hij richt zich op de westerse kunst 
van de 19e eeuw, en in het bijzonder op de 
werken van Vincent van Gogh. Hij publiceerde 
onder andere The Graphic Work of Vincent van 
Gogh en de eerste twee volumes van de vier-
delige catalogus met de tekeningen van Vincent 
van Gogh in het Van Gogh Museum (van het 

derde deel was hij co-auteur). Hij was, samen 
met anderen, conservator van de retrospectieve 
tentoonstelling van de tekeningen van Van Gogh 
in het Van Gogh Museum en het Metropolitan 
Museum of Art in 2005, en Van Gogh and the 
Colours of the Night die georganiseerd werd in 
het MoMA en het Van Gogh Museum in 2008-
2009. In 2012 publiceerde hij een boek over de 
collectie van de Triton Foundation. In april 2014 
ging de nieuwe Fondation Vincent vVan Gogh 
in Arles van start met een tentoonstelling waar 
hij curator van was, Van Gogh: Colours of the 
North, Colours of the South. Momenteel is hij 
conservator van verschillende tentoonstellingen.
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ERFGOEDLOCATIES

Naast Van Goghs oeuvre maken ver-
schillende locaties onderdeel uit van het erfgoed 
van Van Gogh: de pastorie van Nuenen, het huis 
in Cuesmes, de inrichting van Saint-Rémy en de 
Auberge Ravoux in Auvers-sur-Oise. De Stichting 
Van Gogh Europe werd in het leven geroepen 
met als doel de plaatsen waar de kunstenaar ooit 
leefde (virtueel) met elkaar te verbinden. Het huis in 
Wasmes vormt binnenkort een waardevolle aanvul-
ling op het aanbod.

HET HUIS IN COLFONTAINE IN 2015 
EN DAARNA

Het huis zal gebruikt worden voor tijdelijke 
tentoonstellingen en er komt ook een onderzoeks-
fonds naar Minnelli. De bovenverdieping wordt 
tijdens het toeristische seizoen een gastenkamer 
en tijdens de rest van het jaar kunnen kunstenaars 
of wetenschappers hier verblijven.

Na 2015 zal het cultureel centrum van Col-
fontaine het beheer van deze plek overnemen. Het 
centrum wordt dan verantwoordelijk voor een plek 
die bedoeld is om de herinnering aan Vincent van 
Gogh levend te houden.

VAN GOGH EUROPE: EEN EUROPEES 
INITIATIEF DAT COLFONTAINE EEN 
PLAATSJE GEEFT IN DE GESCHIEDE-
NIS VAN DE KUNSTENAAR

Dankzij de opname in het Van Gogh-pro-
gramma van Mons 2015 en zijn "fysieke" plaats 
in het leven van de Nederlandse schilder wordt 
het Van Gogh-huis geïntegreerd in de groep van 
trekpleisters voor Van Gogh in Europa. Van Gogh 
Europe is een samenwerkingsverband tussen circa 
30 instellingen die zich in Nederland, België, Frank-
rijk en Engeland actief inzetten voor behoud van 
het erfgoed van Van Gogh. De Stichting richt zich in 
het bijzonder op het leggen van fysieke en virtuele 
verbindingen tussen de verschillende plaatsen waar 
Vincent van Gogh heeft geleefd.

2015, het jaar waarin we herdenken dat de 
kunstenaar 125 jaar geleden overleden is, wordt 
voor Van Gogh Europe en alle betrokken partners 
(waaronder de gemeentes Cuesmes en Wasmes) 
een gelegenheid om de kunstenaar te herdenken 
met een veelzijdig cultureel programma dat het 
motto "125 jaar inspiratie" draagt. 

Informatie: vangogheurope.eu en vangogh2015.eu
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Sun city
© ART POINT M
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DE HUT
 KUNST IN DE STAD / PARCOURS JARDIN DU MAYEUR

De hut, een stadsinstallatie geïnspireerd op het doek van Van Gogh uit 1885, wordt gebouwd met oude 
technieken en krijgt een plaats in de Jardin du Mayeur. De installatie herbergt een gezin van aardappele-
ters, geïnspireerd op het gelijknamige schilderij uit 1885. De bezoeker kan plaatsnemen aan tafel van dit 
gezin uit de Borinage en zich laten onderdompelen in hun wereld.

RUIM JE KAMER OP 
EXPO / JEUGD BAM 
15€ (INBEGREPEN IN DE TICKETPRIJS EXPO)

Kleur met stickerbolletjes mee aan De slaapkamer van Vincent van Gogh, een driedimensionale 
constructie gebaseerd op het oorspronkelijke kunstwerk.

SUN CITY
LABYRINTHE DE TOURNESOLS SUR LA GRAND-PLACE
 KUNST IN DE STAD  GRAND’PLACE DE MONS
GRATIS

Gedurende 10 dagen vormen 7.500 zonnebloemen een doolhof dat 2000 m² aan gangen verbergt. 
Bezoekers kunnen er in rondwandelen en zich laten meevoeren langs het geluidsparcours.

31.01.15
>27.09.15

25.01.15
>17.05.15

17.07.15
>26.07.15
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Hollywood au pied du terril 
© RINO NOVIELLO

PHILIPPE REYNAERT 
CURATOR

Hij was in de jaren ‘70 leerkracht, 
daarna journalist en in de jaren ‘80 uitgever, 
hij publiceerde ook zelf in de jaren ’90. 
Philippe Reynaert wijdt zich sinds februari 
2001 volledig aan zijn passie voor de 7de 
kunst. Het Waalse gewest vertrouwde 
hem de leiding toe van N.V. Wallimage 
dat gevestigd is in Mons. Het spreekt dan 
ook voor zich dat de man met de witte bril 
betrokken is bij het concept van Mons 2015.
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HOLLYWOOD 
AU PIED DU 
TERRIL

Exact 60 jaar voor de tentoonstelling 
Van Gogh in de Borinage in het BAM draaiden 
Vincente Minnelli en Kirk Douglas Lust for Life 
een film over het leven van Vincent Van Gogh in 
Wasmes, Hornu en Saint Ghislain, op dezelfde 
plaatsen waar de kunstenaar, 75 jaar daarvoor, 
een deel van zijn leven doorbracht. Aan de hand 
van getuigenissen van figuranten en archiefdocu-
menten dompelt deze tentoonstelling bezoekers 
onder in de sfeer van deze 10 draaidagen, die 
Hollywood tot aan de voet van de mijn brachten. 
Het Festival International du Film d’Amour opent 
met de prestigieuze wereldpremière van de 
gerestaureerde Oscarwinnende film Lust for Life.

OPNAME IN DE BORINAGE

In 2015 wordt in Mons de grote 
tentoonstelling Van Gogh in de Borinage, de 
geboorte van een kunstenaar georganiseerd.  
60 jaar eerder, op dinsdag 27 september 1955, 
zette Vincente Minnelli zijn camera neer in 
de steegjes van Wasmes, op een steenworp 
van Grand Hornu. Hij wou "La Vie Passionnée 
de Vincent van Gogh" (Lust for Life, voor de 
Amerikaanse versie) op het scherm brengen en 
koos, wat toen zeldzaam was in de Amerikaanse 
filmindustrie, ervoor om in de échte leefwereld  
van de kunstenaar te filmen. 

Na een tocht die van Nederland via Parijs 
tot het Zuiden van Frankrijk leidde, vestigde het 
team van Metro Goldwyn Meyer (MGM) zich in de 
Borinage. De regisseur, de acteurs waaronder Kirk 
Douglas, de producent en hun naasten verblijven  
in "Relais" in Ville-Pommeroeul.

DIN. > ZON. 
10:00 > 18:00
—
ANCIENS ABATTOIRS/KOELKAST, MONS
—
CURATOR: PHILIPPE REYNAERT
—
2 / 1€

EXPO/FILM

21
02
2015

17
05
2015

ZAT. ZON.

Een coproductie van de Stichting 
Mons 2015, de Pôle Muséal van de stad 
Mons en Wallimage.

NL HOLLYWOOD AAN DE VOET VAN DE MIJN Een leger lokale figuranten werd gerekruteerd 
door de verantwoordelijken voor de casting.  
Jean-Pierre Bertiaux, die 10 jaar was in 55, draaide 
een korte scène met Kirk Douglas. Alfred Brion 
(92 jaar) herinnert zich nog die mooie kerel die de 
mijnwerkers van die tijd opnieuw hun trots heeft 
gegeven. Wat er met de overige acteurs is gebeurd, 
proberen we nog te achterhalen.

DE SPOREN VAN ZIJN VERBLIJF

Gedurende acht dolle dagen brengt de 
Belgische pers van die tijd verslag uit over het 
evenement. Ook twee audiovisuele documenten 
getuigen van deze dolle week. Het eerste, uit het 
begin van de jaren ‘90, is van André Huet die in  
het kader van zijn uitzending Inédit (RTBF) de 
beelden had opgediept van een liefhebber, Marcel 
Honorez, om er een meeslepende documentaire 
van te maken.

Het tweede is nog verrassender: Philippe 
Reynaert ontdekte tijdens zijn onderzoek dat MGM 
zelf een making-of van een twintigtal minuten had 
besteld, met de titel "Van Gogh: Darkness into 
Light" waarover in de synopsis mysterieus wordt 
verteld:

"This behind the scenes look focuses 
primarily the various European locations used  
in the filming including the coal mines."  
(Internet Movie DataBase)

Al het materiaal over de opnames van Lust 
for Life werd behouden na het verdwijnen van 
Metro Goldwyn Meyer, dat vervangen werd door 
Warner, maar ook door de Margaret Herrick Library, 
de "bibliotheek" van de Oscar-academie waar onze 
curator een exemplaar kon bemachtigen van het 
oorspronkelijke scenario met aantekeningen van  
de regisseur Vincente Minnelli zelf.
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LUST FOR LIFE
LA VIE PASSIONNÉE DE VINCENT VAN GOGH IN WERELDPREMIÈRE IN MONS
FILM  THÉÂTRE ROYAL

In mei gingen de verantwoordelijken van de Warner-archieven in de Verenigde Staten ermee akkoord om deze 
making-of en de negatieven van de film uit te lenen. Het Koninklijk Belgisch Filmarchief, dat tot in Hollywood 
gekend is, staat in voor de restauratie en de digitalisering van het werk. 

De gerestaureerde digitale versie van Lust for Life krijgt een wereldprimeur in Mons. De galavertoning wordt geor-
ganiseerd in het Théâtre Royal waar de eregasten Liza Minnelli, de dochter van de filmmaker, en Michael Douglas 
mogelijk aanwezig zijn (de uitnodigingen zijn verstuurd).
In het kader van het Festival du Film d’Amour (FIFA) organiseert bioscoop Plaza Art een festival rond "Van Gogh in 
de film" met de grootste films waarin de kunstenaar de hoofdrol speelt. Er zullen films van Pialat, Altman, Paul Cox, 
Samy Pavel, Alain Resnais te zien zijn, maar ook korte films rond hetzelfde thema vanuit de provincie Henegouwen. 
Daarnaast komt een documentaire waarin het avontuur van deze buitengewone opnames wordt verteld. Arte heeft 
al aangegeven geïnteresseerd te zijn in deze documentaire van 26’ en het dossier wordt momenteel bij de RTBF 
bestudeerd. Hij wordt getoond tijdens het Gala van La Vie Passionnée de Vincent van Gogh (Lust for Life) en dient 
daar als inleiding. 

19.02.15
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Lust for Life
© WARNER USA
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Mons Superstar !
© COLLECTION HAINAUT 
VIGILANCE SANITAIRE

Dit verenigende project wordt 
gecoördineerd door Charlotte Benedetti 
en Isabelle Delvaux, en ondersteund door 
een wetenschappelijk comité bestaande uit 
historici van de twee universiteiten van de 
stad Mons (UMons en UCL-Mons), van de 
Staatsarchieven in Mons, en twee andere 
federale wetenschappelijke instellingen, 
de Koninklijke Bibliotheek en het Koninklijk 
Museum voor Midden-Afrika.

Isabelle Delvaux studeerde 
geschiedenis aan de Katholieke Universiteit 
van Leuven en bestudeerde daarbij de 
Belgische steun aan het Zuid-Afrikaanse 
apartheidsregime. Sindsdien specialiseerde 
ze zich in de museologie, na een eerste 
ervaring in het Koninklijk Museum voor 
Midden-Afrika en een tweede in het 
Brussels Museum voor Arbeid en Industrie 
(La Fonderie). Sinds 2012 werkt ze bij 
het team van de Stichting Mons 2015 dat 
verantwoordelijk is voor de tentoonstellingen.

Na een fotografieopleiding aan 
La Cambre en een specialisatie in 
cultuurmanagement aan de Université libre 
de Bruxelles sloeg Charlotte Benedetti 
al snel het pad in van museumkundige 
projecten. Ze werkte meer bepaald mee aan 
de oprichting van het Bezoekerscentrum van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de 
tentoonstelling Congostroom in het Koninklijk 
Museum voor Midden-Afrika. Sinds 2012 
werkt ze voor de Stichting Mons 2015 mee 
aan de samenstelling en inrichting van de 
tentoonstellingen.
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MONS 
SUPERSTAR !
Over ideeën en mensen

Wat is innovatie écht? Dat zijn de mannen 
en vrouwen achter dit woord die dingen uitvinden, 
vernieuwen en innoveren. Mons Superstar wordt 
uw toegangspoort tot dit Europees cultureel jaar 
met een niet te missen kennismaking met de grote 
mannen en vrouwen uit de stad en omstreken?. 
Een reis doorheen al wat in Mons geleefd heeft, 
op ontdekking naar onmogelijke uitdagingen en 
gekke ideeën die bedacht zijn door of ontsproten 
uit gepassioneerde uitvinders, overtuigde idealisten 
of pragmatische ingenieurs, die elk op hun manier 
de contouren van de stad en omstreken hertekend 
hebben.

Stoutmoedige en hoopvolle geesten 
die zich buiten de grenzen van het denkbare 
waagden. Jean-Charles Houzeau was een briljante 
wetenschapper, directeur van de Sterrenwacht van 
België, en ook een onverbeterlijke humanist,  
die tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog tegen  
de slavernij streed, vaak met gevaar voor zijn eigen 
leven. Nicolas Hardenponts grote verdienste is  
het ontwikkelen van de sappige peer die we tot  
op vandaag nog altijd kennen! Isabelle Blume was 
een van de eerste grote voorvechtsters  
van de vrouwenbeweging. Charles Malapert,  
een gepassioneerd astronoom, gaf zijn naam  
aan een maankrater …

De tentoonstelling is opgebouwd als een 
erg interactief bezoek, met een mix van kennis 
en speelse ontdekkingen. Een traject dat gebruik 
maakt van moderne technologieën. Innoveren, 
vernieuwen: deze thema’s staan dan ook centraal 
tijdens uw ervaring als bezoeker. Zoeken, 
ontdekken, kennis en geschiedenis, van diep uit de 
ondergrond van de stad tot helemaal tussen  

de sterren, met een blik op de pioniers... Adem diep 
in en duik in het hart van Mons, Superstar! 

Als kroon op het werk worden ook de 
inwoners van de streek in de schijnwerpers gezet 
met bijzondere portretten door Olivier Cornil. Zij zijn 
de (te) onopgemerkte helden die vandaag de motor 
zijn van het grote laboratorium dat de stad Mons is.

DE MONS VERS LE NOUVEAU MONDE
PUBLICATIE  
JEAN-CHARLES HOUZEAU

Als wetenschappelijk autodidact, astronoom-eme-
ritus, oorlogsjournalist, reiziger, ontdekker, uitvinder 
Jean-Charles Houzeau zijn leven gewijd aan de 
studie en de verdediging van de minder bedeelden.

Uitgever: Académie Royale de Belgique (Classe des Sciences, 
2015) / Auteurs: Hossam Elkhadem (ULB) et Marie-Thérèse Isaac 
(UMONS) / Partenaires: UMONS et Fondation Mons 2015.

DIN. > ZON. 
10:00 > 18:00
—
LES ANCIENS ABATTOIRS
RUE DE LA TROUILLE 17, 7000 MONS
—
COORDINATIE: ISABELLE DELVAUX  
& CHARLOTTE BENEDETTI
—
5 / 8€

EXPO

Een coproductie van de Stichting 
Mons 2015 en de Pôle Muséal van de 
stad Mons. In samenwerking met UMONS, 
UCL-Mons, Archives de l’Etat à Mons, 
Bibliothèque royale de Belgique, Musée 
Royal de l’Afrique centrale, BELSPO. 

24
01
2015

12
04
2015

ZAT. ZON.
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Artothèque
© GIGOGNE L’ESCAUT

OPWAARDERING VAN HET
PATRIMONIUM

Vijf nieuwe musea in één keer, dat 
is niet zo courant! En nochtans perfect 
gerechtvaardigd om het uitzonderlijke en 
soms miskende erfgoed van Mons volop tot 
zijn recht te laten komen. 

Zo zijn er ook tablets die in de 
Dienst voor Toerisme ter beschikking 
worden gesteld, waarmee men bezoeken 
kan regelen, een restaurant of hotel kan 
reserveren of een ticket kan boeken voor 
het concert van die avond. Zo vervagen de 
grenzen tussen de stad en haar patrimonium 
ten voordele van een nieuwe culturele en 
toeristische totaalervaring. Deze vijf musea 
staan open voor iedereen en zorgen voor 
een essentiële maar kritische blik op onze 
samenleving en de zin voor kunst. Ze zullen 
in de toekomst dienst doen als sociale, 
economische en creatieve drijfveer voor 
Mons en de hele regio.

Dit evenement is een gezamenlijke 
organisatie van de Museumpool van de Stad 
Mons en de Stichting Mons 2015.

De groepen Holcim en EDF hebben beiden gekozen om de uitbouw 
van ‘Pôle Muséal Mons’ te ondersteunen. Beide groepen willen 
bijdragen aan de belangrijke rol die deze structuur speelt en de 
volgende jaren zal spelen in de culturele en economische ontwik-
keling van Mons en de bredere regio. EDF deed zelfs reeds een 
energie-audit in de verschillende musea om de exploitatie en het 
enegriegebruik nog te optimaliseren.
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CINQ 
NOUVEAUX 
MUSéES

In de zomer van 2014 zagen we het al met 
de herdenkingen van de Grote Oorlog: het Kerkhof 
van Saint-Symphorien is een belangrijk centrum 
in het herdenkingstoerisme en het enige dat 
door het Verenigd Koninkrijk op het Continent is 
vastgepind. Het nieuwe Mons Memorial Museum 
met zijn opmerkelijke collecties rond de twee grote 
wereldoorlogen wordt een belangrijke plaats voor 
het oorlogstoerisme. 

Ontdek de drie patrimoniumelementen die 
door de UNESCO werden erkend! Het eerste, het 
Musée du Doudou, ligt in het hart van de stad 
en nodigt de bezoeker uit om kennis te maken 
met de Ducasse van Mons, die in 2005 door de 
Unesco werd erkend. Dit uitzonderlijke patrimonium 
illustreert het enthousiasme en de inzet van 
honderden mensen die het hele jaar door werken 
opdat deze traditie zou kunnen blijven voortbestaan 
en doorgegeven kan worden aan de toekomstige 
generaties. Het museum wil, tussen werkelijkheid 
en verbeelding in, ook helpen bij het doorgronden 
en valoriseren van de verschillende aspecten van 
dit universele, eeuwenoude verhaal. 

Het Belfort van Mons werd gebouwd tussen 
1661 en 1672 en werd in 1999 door de Unesco 
erkend. Dit gebouw is het enige barokke belfort 
van België en werd vroeger ook gebruikt voor de 
bescherming van de stad. Het regelde het leven 
in de stad door met zijn klokken het dagritme voor 
de Monsaars aan te geven. Via een parcours met 
voorwerpen uit de collecties van de stad Mons en 
nieuwe technologieën kan de bezoeker (opnieuw) 

10:00 > 18:00
—
MONS INTRAMUROS + SPIENNES
—
GRATIS WEEKEND

FEESTELIJKE OPENING

04
04
2015

05
04
2015

ZAT. ZON.

EEN NUMMER, EEN LOTSBESTEMMING 
IN DIENST VAN NAPOLEON 
EXPO  MONS MEMORIAL MUSEUM
13.06 > 27.09.15
4 / 6€

Ontdek parallellen in de lotsbestemmingen van 
enerzijds de ’Belgische’ soldaten die vochten op de 
slagvelden van heel Europa, en anderzijds de burgers 
in Mons die de socioculturele veranderingen, opge-
legd door het Franse bewind, moesten ondergaan.

kennis maken met de geschiedenis, het verleden 
en het heden van deze plek die de Monsaars zo 
dierbaar is. 

Tenslotte is er nog Silex’s, dat is gelegen in 
het midden van een oase van groen. Men verneemt 
er meer over de neolithische mijnen van Spiennes. 
Men verneemt er ook meer over alle facetten van 
deze internationaal vermaarde archeologische site 
die in 2000 door de Unesco werd erkend. De site 
telt duizenden putten en is één van de oudste en 
grootste ontginningscentra voor silex in Europa: het 
domein is 100 hectare groot en ligt op 6 km van 
de stad Mons. Didactische wandelingen buiten, 
bezoek aan het museum, afdalen in één van de 
neolithische mijnen, de bezoekers beschikken over 
tal van mogelijkheden.

Tot slot worden de kunstcollecties van 
Mons gecentraliseerd in het bijzondere gebouw 
in klassieke stijl van de Ursulinen dat onlangs 
werd gerenoveerd tot Artothèque. Hier is een 
interactieve en meeslepende toegang mogelijk 
tot het uitzonderlijke patrimonium in de ‘Smart 
Heritage’-ruimte van dit oude klooster. Deze 
musea krijgen hun eigen identiteit maar een 
gemeenschappelijk beheer. De ambitieuze Pôle 
muséal de la Ville de Mons maakt gebruik van 
dezelfde beheersoftware, hetzelfde grafisch charter 
en de kracht van de mobiele digitale infrastructuur 
van Mons. 

OPENINGSWEEKEND "PÔLE MUSÉAL”, "ARSONIC” EN "ART IN THE CITY"



Mons 2015 
PERSDOSSIER 50

Aan het einde van de Rue de Nimy verrijst een plek 
van dromen en creativiteit, helemaal gewijd aan  
de wereld van klank en geluid, bijgenaamd  
"la Maison de l’Écoute" (Het Luisterhuis). 
Architecten Holoffe & Vermeersch en akoestisch 
onderzoeker Eckhard Kahle realiseren er een 
oorspronkelijk idee van musicus Jean-Paul Dessy. 
ARSONIC biedt een creatieve tussenstop in de 
dagelijkse drukte: een haven van rust waar men 
op adem kan komen. Een zaal met 280 plaatsen, 
een "Passage des Rumeurs" (Geluidengalerij) 

met tentoonstellingen en geluidsinstallaties, 
een welluidende Stiltekapel, een auditieve 
verwonderingszaal, een repetitiezaal, een 
regiekamer, loges, vaste kantoren… het geeft u een 
idee van het gebouw waarin Musiques Nouvelles, 
het ensemble van manège.mons weldra zijn intrek 
zal nemen. Welkom bij ARSONIC! Maar sssst…  
nog niet alles verklappen!

Een nieuwe en vrijgevochten generatie kunstenaars 
valt Mons binnen! Hun werkt duikt overal op: op 
pleinen, in straten en stegen, op elke kritieke plaats 
in de Europese Culturele Hoofdstad. Maar opgelet, 
we hebben hun werk niet zomaar uit de musea en 
galerieën gehaald om ze in de publieke ruimte op 
te dringen. Deze installaties vormen niet zomaar 
een openluchttentoonstelling van hedendaagse 
kunst. Veeleer gaat het hier om een reeks creaties 
die plots verschijnen wanneer men de hoek om 
draait. U geeft zelf de betekenis die u wilt aan een 
lawine van oude boeken die uit een venster van de 
universiteit valt, aan een benedenverdieping die in 
een reusachtige aquarium veranderd wordt, of aan 

reclame-graffiti en muurschilderingen door kunste-
naars van overal, zelfs New York! Dat alles met de 
bedoeling u nieuwe dingen te laten ontdekken en, 
zonder dat we antwoorden kunnen geven, u aan te 
sporen tot vragen stellen. Wie ben ik? Waar ga ik 
heen? Wat doen wij samen? Is dat niet de essentie 
van kunst?... Aan u om het antwoord te geven.

Met onder meer: Bonom (vincent glowinski) / 
Calvin Dussart et Charles Myncke / Atelier Pica Pica / Maarten  
Vanden Eynde / Ox / Sébastien Preschoux / Momo / Hell’o Monsters / 
Julia Wlodkowski / Collectif Inject Love / Elodie Antoine / Filip 
Gilissen / Alicia Martin

03
04
2015

04
04
2015

05
04
2015

21
09
2015

VRI.

ZAT.

ZON

MAA.

ARSONIC
OPENING / MUZIEK  RUE DE NIMY
10:00 > 18:00 - OPENDEURDAGEN IN SAMENWERKING 
MET DE PÔLE MUSÉAL / MONS MUSEUM CLUSTER
GRATIS

INSTALLATIES IN DE STAD! 
OPENING / KUNST IN DE STAD  MONS INTRAMUROS
DOORLOPEND 
GRATIS
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Arsonic
© ISABELLE FRANÇAIX

Installations 
Urbaines - Rivières de livres
© ALICIA MARTIN



Mons 2015 
PERSDOSSIER 52

Atopolis
© BENOIT PLATÉUS

DIRK SNAUWAERT
CURATOR
Sinds 2005 werkt Dirk Snauwaert 

als stichter en directeur van Wiels in 
Brussel. Van 1989 tot 1995 was hij 
verantwoordelijk voor de programmatie van 
de hedendaagse kunst voor de Vereniging 
voor Tentoonstellingen van het Paleis voor 
Schone Kunsten in Brussel. Hij leidde van 
1996 tot 2001 het Kunstverein in München 
en van 2002 tot 2005 was hij codirecteur 
van het IAC Villeurbanne-Lyon. Hij 
ontwikkelde en coördineerde een honderdtal 
tentoonstellingen, zowel monografische als 
thematische en groepstentoonstellingen, 
geeft lezingen en publiceert geregeld artikels 
over de kunst en de beeldcultuur.

 

CHARLOTTE FRILING
MEDECURATOR 

Kunsthistorica Charlotte Friling 
studeerde aan het Central Saint Martins 
College of Art and Design in Londen en aan 
de Universiteit van Oxford, waarna ze aan de 
Columbia University in New York een Master 
behaalde. Ze werkte mee aan verschillende 
tentoonstellingsprojecten voor instellingen en 
stelde ook onafhankelijke tentoonstellingen 
samen. Momenteel is ze assistent-curator 
in WIELS in Brussel, waar ze Elena Filipovic 
bijstond voor de tentoonstellingen rond Franz 
Erhard Walther en Mark Leckey.
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atopolis

Deze tentoonstelling van hedendaagse 
kunst, ondersteund door het WIELS, het Centrum 
voor Hedendaagse Kunst in Brussel, presenteert 
een groep kunstenaars die gepassioneerd is door 
de verschijnselen van migratie de uitwisseling en 
overdracht van culturen en culturele praktijken. De 
titel verwijst naar de ideeën van Edouard Glissant, 
een grote filosoof van de rassenvermenging, 
die al jaren pleit voor een relatie met onderlinge 
verbondenheid en gelijkheid tussen mensen, 
gemeenschappen en de natuur, tussen de bezielde 
en onbezielde wereld, tussen het imaginaire, het 
symbolische en het reële.

Doordat Mons vroeger door de Borinage 
het epicentrum was van culturele en sociale 
vermenging en modernisering, verkent de 
tentoonstelling nu de vraag van de pluri-identiteiten. 
Die zijn ontstaan vanaf de eerste industrialisering, 
binnen en buiten de nationale grenzen en de 
geografische of identiteitsgrenslijnen, daarbij de 
migratieroutes volgend naar een "beter leven".

De tentoonstelling behandelt de begrippen 
"anders zijn" en "verschil" in het licht van de 
globalisering, en werkt ook rond het specifieke 
karakter van de locatie, de Manège de Sury, 
en zijn geschiedenis: een "microstad" of ideale 
gemeenschap die vroeger samengesteld was 

uit een manege en een klooster, dat later een 
school werd. Het gerestaureerde pand kreeg een 
nieuwe bestemming en wordt vanaf 2016 een 
starterscentrum, een modelwijk van de stad of 
atopos, de non-plaats van een technologische 
toekomst. 

Meer dan twintig kunstenaars installeren 
tijdelijk een voorstelling van atopolis, ofwel de 
ideale stad. U treft er onder andere werken aan 
van Saâdane Afif, Nevin Aladağ, Francis Alÿs, Danai 
Anesiadou, El Anatsui, Yto Barrada, Huma Bhabha, 
Vincen Beeckman, Vlassis Caniaris, Abraham 
Cruzvillegas, Meschac Gaba , Jef Geys, Thomas 
Hirschhorn, David Medalla,Adrian Melis, Benoit 
Platéus, Diego Tonus, Jack Whitten, enz.

DIN. > ZON. 
12:00 > 18:00
—
MANÈGE DE SURY, MONS
—
CURATOR: DIRK SNAUWAERT
CO-CURATOR: CHARLOTTE FRILING
—
5 / 8€

EXPO

Een coproductie van de Stichting 
Mons 2015, de Pôle Muséal van de stad 
Mons en WIELS.

13
06
2015

18
10
2015

ZAT. ZON.



Mons 2015 
PERSDOSSIER 54

EXPO  BAM (BEAUX-ARTS MONS)
COMMISSARIAT : CARINE FOL ET YOLANDE DE BONTRIDDER.
MAR. > DIM. 10:00 > 18:00
6/9€

20
06
2015

06
09
2015

ZAT. ZON.
MONSens
L’art brut d’hier et d’aujourd’hui & Interaction

De tentoonstelling MONSens wil art brut of outsi-
derkunst in de kijker zetten en combineert daarvoor 
twee projecten, die perfect de evolutie weerspiege-
len van hoe deze kunststijl beoordeeld en gewaar-
deerd werd door het reguliere kunstcircuit. Het 
eerste deel, samengesteld door de Henegouwse 
Overlegplatforms voor Geestelijke Gezondheids-
zorg, concentreert zich vooral op de evolutie van 
de ‘betekenis’ die aan de werken gegeven werd 
door de ontdekkers (psychiaters, kunstenaars), de 
makers zelf en de toeschouwers. Door deze werken 
te confronteren met historische en hedendaagse 
kunstwerken kan de evolutie van de beoordeling 
van deze creaties verduidelijkt worden. Het tweede 
luik, Interaction, presenteert het resultaat van 
workshops waarin hedendaagse kunstenaars (Cléa 
Coudsi en Eric Herbin, Lise Duclaux, Yves Lecomte, 
Mireille Liénard, Emilio Lopez-Menchero, Caroline 
Rottier en Tinka Pittoors) samenwerkten met men-

taal gehandicapte bewoners van Le Carrosse. Uit 
deze ontmoetingen ontstonden werken die zo ver-
schillend zijn als een veld vol wilde bloemen: een 
theaterstuk, kolossale hoofden in papier-maché, en 
nog heel veel meer. Sommige van deze werken zul-
len ook buiten de tentoonstelling getoond worden.

Een coproductie van de Stichting Mons 2015, de Pôle Muséal van 
de stad Mons, Le Carrosse (Mons), de Overlegplatforms Geestelijke 
Gezondheidszorg (Picardië, Centre en Charleroi) en PsycArt ASBL 
(Brussel). Commissariaat: Yolande De Bontridder en Carine Fol 
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MONSens
© COLL. ART & MARGES MUSÉE
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China Scene N°1, CHEN Wenling 
© LIU SHANLONG

MICHEL BAUDSON
CO-CURATOR

Michel Baudson is eredirecteur van 
de Koninklijke Academie voor Schone 
Kunsten van Brussel - Kunsthogeschool. 
Erevoorzitter van BVBC (Belgische Vereniging 
van Kunstcritici), lid van AICA (Internationale 
Vereniging van Kunstcritici), lid van ICOM 
(International Commission of Museums). Hij 
is ook voorzitter van de vzw Jeunesse et 
Arts Plastiques (Paleis voor Schone Kunsten, 
Brussel) en gastdocent aan de Academie 
voor Schone Kunsten in Xi’an (Shaanxi, 
China).

Auteur van L’art et le temps, 
Ludion, Brussel, 1984, Conversation avec 
Tapta, Artgo, Mons, 1994, Panamarenko, 
Flammarion, Parijs, 1996, enTapta, Bam, 
Mons, 2011.
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LA CHINE 
ARDENTE
SCULPTURES 
MONUMENTALES chinoises

Maak kennis met de wereld van de 
hedendaagse Chinese kunstenaars en hun 
monumentale sculpturen. Sinds de eerste 
avant-gardisten eind jaren ‘70 hun stempel 
achterlieten, geven deze kunstenaars blijk van 
een buitengewoon bruisende creativiteit. Naar 
het voorbeeld van de feniks, de mythische vogel 
die eindeloos uit zijn as kan herrijzen, brengen zij 
een voortdurend nieuwe vormelijke diversiteit. Zo 
bepalen ze het karakter van de vurige Chinese 
kunstscène. 

Niet alleen de vitaliteit van hun werk wordt 
onophoudelijk benadrukt, ze versterken ook hun 
unieke identiteit, door zich de grote referenties van 
hun cultuur opnieuw eigen te maken als een soort 
van nieuwe "renaissance". Ze laten zich leiden 
door de idee om de fundamenten van het Chinese 
denken opnieuw te interpreteren en actualiseren, 
wat aanleiding geeft tot nieuwe mogelijkheden. 

Deze tentoonstelling brengt een 
weloverwogen selectie sculpturen. Inkt of penselen 
krijgt u niet te zien, wel werken die de nieuwe 
relaties van de hedendaagse Chinese kunstenaars 
tot de driedimensionaliteit van sculptuur en 
grondstoffen laten zien. Elk materiaal – van 
industriële, artisanale, minerale of natuurlijke 
oorsprong, gerecycleerd of synthetisch – wordt 
gebruikt om andere, symbolische betekenissen 
over te brengen, of legt de kiem voor onverwachte 
artistieke ideeën die "de wereld kunnen 
veranderen", zoals blijkt uit de Chinese titel van de 
tentoonstelling "Hua Sheng". 

De werken van een twintigtal kunstenaars– 
gaande van pioniers uit eind jaren ‘70 en begin 
jaren ‘80 tot de recentste generaties, zullen niet 
alleen te zien zijn in de grote Hal en de Koelkast 
van het Oude Slachthuis, maar ook in de tuin. Zo 
ontstaat een grandioos geheel. 

DIN. > ZON. 
12:00 > 18:00
—
LES ANCIENS ABATTOIRS
RUE DE LA TROUILLE 17, 7000 MONS
—
BELGISCH-CHINESE CURATOREN: MICHEL 
BAUDSON EN FAN DI’AN
—
6 / 4€

EXPO

Een productie van de Pôle Muséal 
van de Stad Mons in samenwerking met de 
Stichting Mons 2015.

04
07
2015

04
10
2015

ZAT. ZON.

La Chine Ardente 
© SHEN BO
 

© SHU SHANYI

VURIG CHINA, MONUMENTALE HEDENDAAGSE BEELDHOUWKUNST
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IN HET KADER VAN JEAN-PAUL LESPAGNARD,  
BETROKKEN KUNSTENAAR 
TILL WE DROP – JP LESPAGNARD
MODE / EXPO 
MAISON FOLIE / ESPACE DES POSSIBLES
RUE DES ARBALESTRIERS 8, 7000 MONS
WOE. > ZON. 12:00 > 18:00 
MAA. DIN. OF OP AFSPRAAK.

De Belgische stylist Jean-Paul Lespagnard, een 
kunstenaar die meewerkt aan Mons 2015, nodigt u 
uit om zijn creatieproces te ontdekken. De tentoon-
stelling is geïnspireerd op zijn gelijknamige collec-
tie uit 2014, en schetst het uitbundige leven in de 
grote hotels aan de Mexicaanse Riviera Maya, een 
kunstmatig idee van het paradijs. Een euforische 
wereld van bandeloosheid en vrijheid. Jean-Paul 
Lespagnard, vermomd als bij, voert u mee langs 
opstellingen die de rites, gebruiken en gewoonten 
ontleden van de impulsieve toerist, bevrijd van alle 
materiële bekommernissen.

In samenwerking met Galerie des Galeries, Galeries Lafayette, 
Paris.

NUIT DES MUSÉES / DE NACHT VAN 
DE MUSEA
EXPO / PARCOURS  
MONS INTRAMUROS / DOORHEEN DE HELE STAD
GRATIS

Alle museumdeuren openzetten voor een buiten-
gewone avond: dat is de ambitie van de nacht 
van de musea in Mons. Bekijk de musea in een 
nieuw daglicht (of nachtlicht, eigenlijk) dankzij de 
jonge en originele programmering. Rondleidingen 
en bezoeken die je niet mag missen, theater-, 
dans- en muziekvoorstellingen, audiovisuele en 
geluidsinstallaties, creatieve workshops en DJ-sets: 
tal van animaties stippelen een hele avond lang het 
parcours uit langs de musea die alle aandacht naar 
zich toe trekken.

18
07
2015

21
08
2015

23
08
2015

22
08
2015

ZAT.

VRI.

ZON.

ZAT.

Till we drop 
© JEAN-PAUL LESPAGNARD

VERLAINE :  
AQUARELLES DE GABRIEL LEFEBVRE
EXPO  GALERIE RENARD, RUE D’ENGHIEN 45, MONS

Enkele luchtige trekjes in felle en warme kleuren, 
een resoluut naïeve blik op de wereld ... en de 
woorden van Verlaine, geschilderd door Gabriel 
Lefebvre. Deze leerkracht aan ISEP en inwoner 
van Mons benadert de verbeeldingskracht van de 
dichter in het kader van de tentoonstelling Verlaine, 
Cellule 252, Turbulences poétiques. Afspraak in de 
galerie Renard, rue D’Enghien 45. Er wordt voor 
deze gelegenheid een geïllustreerd boek uitge-
bracht.

17
10
2015

05
12
2015

ZAT. ZAT.
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IN HET KADER VAN DE WEEK VAN LASSUS 
LA MUSIQUE EN HAINAUT  
AUX XVIIE ET XVIIIE SIÈCLES 
MUZIEK IN HENEGOUWEN TIJDENS DE 17E 

EN 18E EEUW
EXPO  ATELIERS DES FUCAM

Kostbare archiefdocumenten uit Mons en Heneg-
ouwen, teruggevonden door onderzoekers van de 
UCL, zullen te zien zijn in het oude klooster van de 
Zwarte Zusters, dat een belangrijke erfgoedwaarde 
heeft. Een muzikale reis terug in de tijd.

Een coproductie van de Stichting Mons 2015 en UCL Mons.

IN HET KADER VAN DE WEEK VAN DU BROEUCQ 
REVIVRE DU BRŒUCQ
DU BRŒUCQ REVIVAL
EXPO CHAPELLE DU BÉLIAN, MONS

Stap binnen in de kapel van de Bélian en land in 
het kasteel van Boussu, in Mariemont of Saint-
Omer, tussen de standbeelden en de vaak verdwe-
nen muren van de geniale renaissance-architect en 
beeldhouwer: een virtueel universum, nagebouwd 
door de faculteit architectuur van de UMons.

PARCOURS - 40
EXPO / KUNST IN DE STAD  
DOORHEEN DE STAD
10:00 > 18:00 
GRATIS

Twee weekends lang bezetten jonge kunstenaars 
onder de 40 jaar de binnenstad (huizen, winkels, 
zolders, scholen enz.) en belegeren ze musea die 
gewoonlijk niet aan hun kunstvorm gewijd zijn. 
Wandel door de straten van de stad en ontdek hun 
werken langs het parcours …

05
10
2015

10
10
2015

10 11
10
2015

25
10
2015

13
12
2015

17 18
10
2015

MAA.

ZAT.

ZAT. ZAT. 

ZON.

ZON.

 
Du Broeucq 
© GREGORY MATHELOT

Parcours -40 
© FRÉDÉRIC BUCHET

ZON. ZON.
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Verlaine. Cellule 252.  
Turbulences poétique 
© DROITS RÉSERVÉS

BERNARD BOUSMANNE
CURATOR 

Bernard Bousmanne is doctor in 
de geschiedenis van de middeleeuwse 
beschaving en leidt het Handschriftenkabinet 
van de Koninklijke Bibliotheek van België, 
waar de meeste documenten betreffende 
de rechtszaak van Paul Verlaine worden 
bewaard. Hij is de auteur van de monografie 
"Reviens, reviens cher ami – Rimbaud-
Verlaine, L’Affaire de Bruxelles", die in 2006 
bij Calmann-Lévy werd gepubliceerd.
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VERLAINE. 
CELLULE 252
TURBULENCES POÉTIQUES

De tentoonstelling dompelt u onder in de 
geschiedenis van Verlaine en België. Zijn tijd in 
België was namelijk erg bepalend voor de auteur 
van Romances sans paroles. Brussel was eerst 
een toevluchtsoord op zijn wonderlijke "reis met 
Rimbe" en vormde uiteindelijk het hoogtepunt van 
hun onweerstaanbare maar onmogelijke relatie. In 
de gevangenis van Mons volgen dan eenzaamheid, 
onzekerheid en melancholie. 

Verlaine doet echt alles verkeerd. Hij is 
een grijze ziel die zich uit lafheid in de duisternis 
stort, een verachtelijke echtgenoot die zijn 
vrouw slaat, een notoire alcoholist en een vaste 
bordeelbezoeker. Bovenal wordt hij gekenmerkt 
door een schuldige naïviteit. Zijn werk wordt 
weliswaar niet meer stiekem gelezen, maar 
ondanks de honderden pagina’s die La Pléiade 
aan hem wijdde, is hij bijna in de vergeethoek van 
de literaire critici geraakt. Erger nog: er worden 
hem maar enkele dichtstukken van kwaliteit 
toegekend: Fêtes galantes, Romances sans paroles 
en Poèmes saturniens. De rest wordt afgedaan 
als femelarij uit de biechtstoel en banaliteiten van 
een ongeïnspireerde oude schrijver. Een "grote 
zedenbederver" zei Edmond de Goncourt over 
hem. Een "verslagene" onder de verlichte dichters, 

dachten anderen. Het boek en de tentoonstelling 
trachten het imago van Verlaine te herstellen en 
hem zijn verdiende plaats in de literatuur terug 
te geven. Als een echte epische roman voert de 
tentoonstelling u mee "op stap met Verlaine" om 
de man en zijn teksten te ontdekken aan de hand 
van talrijke originele en bijzondere documenten. Op 
de achtergrond spelen daarbij ook andere figuren 
een rol: zijn echtgenote Mathilde Mauté, rechter 
Théodore ‘t Serstevens, zijn maîtresses Eugénie en 
Philomène, belezen Belgen die getuige waren van 
dit tijdperk zoals Emile Verhaeren en Maeterlinck, 
maar ook Stéphane Mallarmé, Oscar Wilde en 
Victor Hugo… En natuurlijk, als een schaduwbeeld, 
Rimbaud, de mooie, adolescente Satan.

DIN. > ZON. 
10:00 > 18:00
—
BAM (BEAUX-ARTS MONS), MONS
—
CURATOR: BERNARD BOUSMANNE
—
9 / 12€ 
(COMBITICKET MET EXPO PARADE SAUVAGE)

EXPO / LITERATUUR

Een coproductie van de Stichting 
Mons 2015, de Pôle Muséal van de stad 
Mons en de Koninklijke Bibliotheek  
van België.

17
10
2015

24
01
2016

ZAT. ZON.

POËTISCHE TURBULENTIE
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PARADE SAUVAGE / ROND DE JAREN ZESTIG
EXPO  BAM (BEAUX-ARTS MONS)
WOE. > ZON. 12:00 > 18:00 
9 / 12€ (COMBITICKET MET "VERLAINE, CELLULE 252")

17
10
2015

24
01
2016

ZAT. ZON.

De Europese en Amerikaanse kunstscene onder-
ging een grondige transformatie door de naoor-
logse avant-gardistische bewegingen en wordt rond 
de jaren ’60 gekenmerkt door de bruutheid van 
een groot deel van de creaties. De tentoonstelling 
Parade sauvage verkent hier de grote krijtlijnen van: 
tussen kunst en antikunst, cultuur en tegencultuur. 
De wreedheid is het hoofdthema van dit bewust 
kronkelige traject dat een combinatie maakt van 
informele kunst en performance, film en dichtkunst 
en documentaires. De graad van kritiek op de 
industriële beschaving is merkbaar in het belang 
dat visueel gehecht wordt aan het individuele en 
sociale individu. De consumptiemaatschappij, 
het moreel puritanisme en het politiek imperia-
lisme zijn de belangrijkste doelen van deze zelfs 
anarchistische protestbeweging, die uitdijt voorbij 
de intellectuele en artistieke kringen en uiteindelijk 
spectaculair en massaal tot uiting gebracht wordt 
via verschillende populaire acties: de March on 

Washington in ’63, de gebeurtenissen van mei ’68 
en het Woodstockfestival in ’69. 
Het is het tijdperk waarin opnieuw de strijd wordt 
aangebonden tegen het academisme, die ook werd 
aangegaan door de eerste historische avant-gar-
disten, met name het dadaïsme en surrealisme, dat 
op trieste wijze onderbroken werd door het totali-
tarisme van de jaren ’30. De titel Parade sauvage 
is afkomstig uit een gedicht van Rimbaud, en kan 
worden opgevat als een "ode" die, buiten gevange-
nisinstellingen om, gericht is aan de gevarieerde 
fauna van iedereen die verworpen werd door zijn 
drang naar vrijheid of anti-conformisme, tegen de 
gevestigde orde van de weldenkende bourgeoisie. 

Een coproductie van de Stichting Mons 2015 en de Pôle Muséal 
van de stad Mons.

DENIS GIELEN
CURATOR

Denis GIELEN werd in 1966 in Brussel 
geboren. Sinds 2007 is hij adjunct-directeur 
van het Musée des Arts Contemporains 
in Grand-Hornu (MAC’s), waar hij curator 
was van de tentoonstellingen Edith 
Dekyndt – Les Ondes de Love (2009); 
Je suis seul, avec vous (2011); S.F. – Art, 
Science & Fiction (2012) en Tony Oursler/ 
Phantasmagoria (2014). Hij is hoofdredacteur 
van het tijdschrift DITS dat door het MAC’s 
uitgegeven wordt, en lid van het ICOM 
(International Commission of Museums). 
Als kunstcriticus en onafhankelijke uitgever 
doet hij ook aan culturele bemiddeling 
voor liefhebbers van hedendaagse kunst: 
publicaties, lezingen, media-interventies.
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Parade Sauvage
Nan Goldin, Bea as Rita Hayworth, 1973. Épreuve gélatino-
argentique, 40,6 x 50,8 cm - Collection Musée des Arts 
Contemporains au Grand-Hornu 
© PROPRIÉTÉ DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES
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Tilman Riemenschneider, Saint 
Georges combat le dragon, bois, 77, 
5 x 51 cm, vers 1490. 
Skulpturensammlung und Museum für 
Byzantinische Kunst, Berlin. 
©BPK BERLIN

Giuseppe Penone, Albero folgorato, 
2012, Bronze, or, 1000 x 200 x 200 cm
Vue de l’installation, Tapis Vert, Château 
de Versailles, Versailles 2013 
© ARCHIVIO PENONE
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L’HOMME, 
LE DRAGON 
ET LA MORT

Vertrekkend vanuit een verduidelijkende 
dialoog tussen de kunstwerken en hun historische 
context toont deze tentoonstelling op welke manier 
de iconografie van Sint Joris en de draak altijd 
een sterke motor is geweest voor de Europese 
verbeelding. De tentoonstelling laat u een selectie 
van werken (schilderijen, beeldhouwwerken, 
tekeningen, miniaturen…) ontdekken die de 
heilige op verschillende manieren afbeelden. 
Ze beschouwt de wijze waarop Sint Joris en de 
draak door tijdgenoten worden gezien als een 
voedingsbodem voor de verschillende gevechten 
van de mens tegen vijandige krachten en, 
waarschijnlijk belangrijker, van de mens tegen 
zichzelf in de bevestiging van zijn lotsbestemming. 

De verering van Sint Joris kende een 
aanzienlijk succes en zijn faam reikte tot in alle 
delen van de Westerse wereld. Hij werd het 
embleem van landen en gebieden in Europa, 
zoals Engeland, Portugal, Catalonië en Aragon. 
Sint Joris was een polysemische figuur die ook 
de beschermheilige was van verschillende gildes, 
allerlei ordes en verschillende Europese steden die 
onder zijn bescherming werden geplaatst. Daaruit 
zijn talrijke afbeeldingen ontstaan die bewaard zijn 
in de grootste Europese collecties, evenals vele 
verwijzingen in de volkstradities die tot op vandaag 
een immaterieel erfgoed vormen dat ook aan bod 
komt in deze tentoonstelling. Vier hedendaagse 
kunstenaars werden uitgenodigd om weer te geven 
hoe deze mythe tot op heden zijn volle betekenis 
heeft behouden: David Claerbout, Giuseppe 
Penone, Luc Tuymans en Angel Vergara Santiago. 

DIN. > ZON. 
10:00 > 18:00
—
MAC’S - SITE DU GRAND HORNU, HORNU
—
CURATOREN : MANFRED SELLINK  
& LAURENT BUSINE
—
6/9€

EXPO

Een coproductie van de Stichting 
Mons 2015 en MAC’S in samenwerking met 
Musea Brugge.

18
10
2015

17
01
2016

ZON. ZON.

MANFRED SELLINK
MEDECURATOR

Manfred Sellink, sinds 2001 
directeur van de Musea van Brugge, 
organiseerde al tal van tentoonstellingen en 
onderzoeksprojecten. Hij is gespecialiseerd 
in prenten en tekeningen van de oude Lage 
Landen (tweede helft van de 16e eeuw). 
Manfred Sellink heeft al verschillende 
publicaties op zijn naam staan, met name 
over Pieter Bruegel, over wie hij in 2001 
de grote retrospectieve van zijn grafisch 
werk realiseerde (Rotterdam, Museum 
Boijmans Van Beuningen en New York, The 
Metropolitan Museum of Art).

LAURENT BUSINE
MEDECURATOR

De directeur van MAC’s – Musée des 
Arts Contemporains in Grand-Hornu – is een 
gediplomeerd kunsthistoricus en archeoloog, 
curator van tentoonstellingen en auteur van 
verschillende wetenschappelijke en literaire 
publicaties. Hij was docent museologie 
aan de Université Libre de Bruxelles en 
was van 1982 tot 2002 directeur van de 
tentoonstellingen van het Palais des Beaux-
Arts in Charleroi.

DE MAN, DE DRAAK EN DE DOOD
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D’entre eux - Cédric Gerbehaye
© CÉDRIC GERBEHAYE - AGENCE VU

CÉDRIC GERBEHAYE

Cédric Gerbehaye is als documentair 
fotograaf lid van het agentschap VU’. Na 
zijn reis naar het Midden-Oosten reist hij 
sinds 2007 geregeld naar de Democratische 
Republiek Congo. Congo in Limbo is 
verwerkt tot een boek, verschillende 
tentoonstellingen en werd bekroond met 
zeven internationale onderscheidingen 
(World Press Photo, Olivier Rebbot Award 
van de Overseas Press Club of America...). 
Zijn reeks Land of Cush over Zuid-Soedan, 
met de steun van het Magnum Foundation 
Emergency Fund en het Pulitzer Center on 
Crisis Reporting, ontving in 2012 de SCAM-
prijs en werd in 2013 gepubliceerd. Nog dit 
jaar is hij door het festival ImageSingulières 
uitgenodigd om de stad Sète te fotograferen, 
wat gepubliceerd wordt in Sète#13.
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EXPO / FOTO  SALLE SAINT-GEORGES, MONS 
DIN. VRI. 12:00 > 18:00
ZAT. ZON. 14:00 > 20:00
1 / 2€

Aan de hand van fotografisch onderzoek en in 
samenwerking met de partnersteden van de 
Stichting Mons 2015 en plaatselijke collectieven en 
verenigingen, biedt documentairefotograaf Cédric 
Gerbehaye, lid van het fotoagentschap Vu, u zijn 
eigenzinnige kijk op België, bekeken door de lens 
van het dagelijkse leven. In dit project gebruikt 
Cédric Gerbehaye fotografie als analysehulpmiddel, 
als een instrument dat misschien niet veel bewijst, 
maar wel in staat is de juiste vragen te stellen, de 
geest open te stellen en de vinger te leggen op 
gevoeligheden. 
Naast de tentoonstelling in Mons zal de fotograaf 
het resultaat van zijn werk ook presenteren in een 
boek en in een beeld- en geluidscreatie. Drie toe-
gangsdeuren dus, om dit persoonlijke portret van 
het complexe België te ontdekken.

Auteur Caroline Lamarche verwoordt het beter: 
"Op wie zet je je lens scherp, in dit land waar de 
gewesten botsen en de ongelijkheid in de maat-
schappij elke dag groter wordt? Gerbehaye koos 
voor mensen in een moment van eenzaamheid, 
verstrooidheid, tederheid. Je voelt er het einde  
van de strijd doorheen, een uitrafelend weefsel,  
en soms uitputting. En verborgen onder die ver-
moeidheid ook een zekere kwetsbaarheid. Of om 
het met andere woorden te zeggen, een inner-
lijke bereidheid om het afbrokkelen van een land 
minder in vraag te stellen dan een tewerkstelling 
die ten einde loopt, of het einde van een tijdperk, 
of het opgeven van een toekomstdroom. Scherp-
zinnigheid verstrengeld met verstrooidheid, waarbij 
men, alle separatistische ideologieën, miraculeuze 
herstelplannen en tot vervelens toe herkauwde 
zwartkijkerij ten spijt, toch de voorkeur blijft geven 
aan samenblijven. En aan het eigen leven."

Une production du Fotomuseum d’Anvers avec le soutien de la 
Fondation Mons 2015 et du Pôle muséal de la Ville de Mons. Com-
missaire: Joachim Naudts

07
11
2015

03
01
2016

ZAT. ZON.
D’ENTRE EUX - CÉDRIC GERBEHAYE

AU FOMU - FOTOMUSEUM À ANVERS 
DANS LE CADRE DE MONS 2015
26.06.15 > 04.10.15



Mons 2015 
PERSDOSSIER 68

Le monde à l’envers 
© O. DESART POUR LE MICM
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et chez 
nos partenaires

EXPO MU.ZEE 
EN DIVERSE LOCATIES IN HET STADSCENTRUM
WWW.MUZEE.BE
MAR. > DIM. 10:00 > 18:00 
15 / 9€

EXPO 

23
10
2014

25
01
2015

19
04
2015

28
06
2015

DON.

ZON.

ZAT.

ZON.

OOSTENDE, PARTNERSTAD VAN MONS 2015

DE ZEE / THE SEA / LA MER
SALUT D’HONNEUR À JAN HOET

DE WERELD OP ZIJN KOP
CARNAVALS EN MASKERADES IN EUROPA 
EN HET MIDDELLANDSE ZEEGEBIED

BIJ ONZE PARTNERS

Sinds een dertigtal jaar kennen carnavals over de 
hele wereld weer een grote heropleving. Landelijke 
maskerades en stedelijke parades worden overal 
nieuw leven ingeblazen en in een nieuw jasje 
gestoken. Le Monde à l’Envers is een reis naar 
een denkbeeldig carnaval en doet nadenken over 
wat dit feest ons over onszelf en onze moderne 
maatschappij leert. Doorheen het parcours duikt de 
bezoeker in het hart van rituelen met vermomming 
in Europa en het Middellandse Zeegebied: oude, 
nieuwe of gemoderniseerde stedelijke parades 
die al dan niet verband houden met de liturgische 
kalender; carnavals die vanuit Europa geëxporteerd 
zijn naar de vroegere koloniën en gecreoliseerd of 

geafrikaniseerd zijn en nu de Europese carnavals 
nieuw leven inblazen; een overzicht van rituelen 
met maskers in de islam en het jodendom …

Een frisse blik en nieuwe invalshoek op zowel 
het agrarische als het stedelijke aspect, en het 
historische en hedendaagse luik van traditionele 
maskerades. 

Een coproductie van de Stichting Mons 2015, het Internationaal 
Museum van het Carnaval en het Masker (MuM, Binche) en het 
Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM, 
Marseille).

Herontdek de stad Oostende: het Mu.Zee, het fort 
midden in de duinen, de historische galerij en het 
Belle Epoque hotel in De Zee . Deze tentoonstelling 
is een hulde aan de kunstpaus Jan Hoet en blikt 
terug op de kunstgeschiedenis van de 19de eeuw 
tot op vandaag. De Zee combineert moderne en 
hedendaagse kunst, van James Ensor tot Jan 

Fabre, van Gustave Courbet tot Patrick Corillon. 
Deze t kunstenaars samen hebben een fascinatie 
gemeen voor het diepe zeewater. Ze slagen erin 
om het brutale geweld en de kalmte, de lichtheid 
en de eeuwige charme van de zee perfect weer te 
geven.
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Félicien Rops, Max Klinger, Alfred Kubin en Armand 
Simon. Graveerders en tekenaars. Vier grote 
kunstenaars wiens werken een dialoog en confron-
tatie met elkaar aangaan en die getuigen van de 
bekommernissen en verwerpelijkheid van onze 
moderniteit. L’Ombilic du Rêve, opgebouwd rond 
vijf thema’s (de droom, het vrouwelijke, de dood, de 
erotiek en het unheimliche) die ook gelden binnen 
de psychoanalyse en literatuur, wil een reflectie 
bieden op de culturele en sociale veranderingen 
die Europa tijdens de 20e eeuw hebben bepaald. 
Naast internationale partnerschappen (Oostenrijk, 
Polen, Frankrijk), biedt de tentoonstelling ook de 

mogelijkheid om de zeer rijke collectie werken 
van Félicien Rops te ontdekken van het Konin-
klijk Museum van Mariemont. De meeste van die 
werken zijn weinig bekend bij het publiek. De 
Belgische schrijvers Caroline Lamarche, Caroline 
De Mulder en François Emmanuel verrijken de 
tentoonstelling met hun teksten.

Een coproductie van het Koninklijk Museum van Mariemont, de 
wetenschapsinstellingen van de Federatie Wallonië-Brussel, het 
Centre Wallonie-Bruxelles in Parijs en de Stichting Mons 2015.

28
02
2015

31
05
2015

ZAT. ZON.
DE NAVEL VAN DE DROOM 
FELICIEN ROPS / ALFRED KUBIN / MAX KLINGER / 
ARMAND SIMON
EXPO  MUSÉE ROYAL DE MARIEMONT
VAN DINSDAG TOT ZONDAG VAN 10.00 TOT 17.00 UUR (FEBRUARI, 
MAART) EN VAN 10.00 TOT 18.00 UUR (APRIL, MEI)
5 / 2,5€ / -12 JAAR GRATIS 
WWW.MUSEE-MARIEMONT.BE

Jan Fabre is een veelzijdige en vernieuwende 
beeldend kunstenaar, theatermaker en auteur 
die al meer dan 35 jaar aanzien geniet in de 
internationale kunstwereld. In een artikel van 2011 
vertelt hij dat als hij één kunstwerk uit een museum 
mocht stelen, het Pornocratès van Félicien Rops 
zou zijn. Vandaag nodigt Rops Fabre postuum uit 
voor een ontmoeting in alle hoeken van zijn stad, 
Namen. Een ongezien parcours langs musea en 
in de open lucht voert u mee op ontdekking in de 
stoutmoedige en beroerende werelden van deze 
twee Belgische kunstenaars.
In het Museum Félicien Rops en het Maison de 
la Culture: tentoonstellingen van werken die de 
twee kunstenaars nauw met elkaar verbinden, 

tussen levenskracht en doodsdrift. In de Citadel 
en het stadcentrum: sculpturen in de open lucht. 
Eglise Saint-Loup: filosofische visie van Bernard 
Henri Lévy, door Fabre uitgenodigd, die zich buigt 
over de invloeden van Baudelaire op de twee 
kunstenaars doorheen de tijd. In het Koninklijk 
Theater: "Preparatio Mortis" en "Le Pouvoir des 
folies théâtrales", twee toneelstukken van Fabre.  
Tal van aanvullende activiteiten die verband houden 
met de tentoonstellingen: conferenties, vertoningen, 
workshops, enz. 

Een project van de provincie Namen, de stad Namen, de vzw "Amis 
du musée Rops", de vzw "Comité Animation Citadelle", het Konin-
klijk Theater van Namen, de studio Angelos en de studio Troubleyn.

14
03
2014

30
08
2015

ZAT. ZON. NAMUR, PARTNERSTAD VAN MONS 2015

FELICIEN ROPS / JAN FABRE - UITNODIGING
EXPO  NAMUR
DIN. > ZON. 10:00 > 18:00
10/5€ / -18 JAAR GRATIS 
WWW.MUSEEROPS.BE

De tentoonstelling ‘Cinémas’ is een onmisbare afs-
praak van het Internationale VIA Festival en stelt de 
nieuwe narratieve structuren en experimenten rond 
het cinematografische beeld in vraag. Film betekent 
vandaag ook interactie, "home made movies" en 
hacking, maar blijft ons allen fascineren. Met in 
de kijker: Antoine Schmitt & Delphine Doukhan, 
Benjamin Muzzin, Donald Abad, Émilie Brout & 
Maxime Marion, Étienne Rey, Holger Förterer, Jean 
Piché, Line Nault, Marnix de Nijs, Nicolas Maigret, 
Nonotak, Projet EVA, Stéfane Perraud, Bruno Levy & 
Blake Shaw.

12
03
2014

22
03
2015

DON.

+

ZON.

26
06
2014

17
01
2016

DON. ZON.

IN HET KADER VAN VIA FESTIVAL

NOUVEAUX CINÉMAS 
EXPO MAUBEUGE
WWW.LEMANEGE.COM

EXPO  LILLE
WWW.LILLE3000.COM
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Beeldhouwer en kunstenaar Christian Boltanski 
wordt vandaag erkend als een van de grootste 
beeldend kunstenaars van Frankrijk. Zijn werk stelt 
de grens tussen de afwezigheid en aanwezigheid 
in vraag en roept echte emoties op. Het verkent 
het thema van het geheugen, het onbewuste, 
de kindertijd en de dood. Door gebruik van 
verschillende materialen (oude foto’s, gevonden 
voorwerpen, lampen …) reconstrueren zijn 
installaties momenten uit het leven die bevolkt 
worden door souvenirs die ons affectieve en 
persoonlijke geheugen weerspiegelen. 
MAC’s en de kunstenaar hebben al een lange 

geschiedenis samen, want "Les registres du Grand-
Hornu", het eerste werk in de collectie van het 
museum en inmiddels uitgegroeid tot het embleem 
van het fonds, werd in 1997 vervaardigd en 
aangekocht. Ter gelegenheid van Mons 2015 nodigt 
MAC’s Chrisitan Boltanski uit om zijn werk verder 
te zetten in de context van de feestelijkheden, wat 
zijn eerste grote museumtentoonstelling in België 
wordt.

Une production du Musée des Arts Contemporains avec le soutien 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Province de Hainaut, 
la République Française et la Fondation Mons 2015.

19e eeuw. Door de grote intellectuele 
ontwikkelingen bloeien geleerde genootschappen 
en wetenschappelijke kringen op in de streek van 
Mons. De industrie groeit snel, de ondergrond wordt 
volop ontgonnen: steenkoolmijnen, krijtgroeves, 
werven voor de aanleg van spoorwegen … Door 
de vele werkzaamheden wordt in de ondergrond de 
ene na de andere bijzondere ontdekking gedaan. 
Van de iguanodons in Bernissart tot de neolithische 
mijnen in Spiennes, over de ontdekking van andere 
bijzondere fossielen, het brengt de geleerden uit 
die tijd helemaal in vervoering. In een tijdperk vol 
nieuwe technologieën nodigt de tentoonstelling 

uit tot het (her)ontdekken van de geschiedenis 
van deze gepassioneerde wetenschappers en 
industriëlen, die te midden van de industriële 
revolutie, wanneer wetenschap en techniek elkaar 
kruisen, de veranderende wereld, die wij vandaag 
geërfd hebben, proberen te begrijpen en in vraag 
stellen.

Een project met de steun van UMONS, in samenwerking met het 
Muséum régional des Sciences naturelles (SPW), het toekomstige 
Silex’s (stad Mons), de vzw La Malogne, het Museum voor 
Natuurwetenschappen van België en het Musée de l’Iguanodon van 
Bernissart. Met de steun van de Waalse Overheidsdienst DGO4 – 
DGO6, DGO3 en de Stichting Mons 2015.

Het domein van Seneffe profileert zich in 2015 als 
ideale daguitstap met een groepstentoonstelling 
van monumentale foto’s in een weelderig groene 
omgeving. Tien Belgische fotografen geven hun 
visie op de soms vreemde relatie tussen mensen 
en hun tuin. "Een tuin is geen mens, en toch 
spreekt hij ons aan als een mens. Kijk eens om 
u heen: dit groene veldje vertelt ons wie wij zijn. 
Wie zijn deze mensen, die met hun aanwezigheid 
in de natuur het beeld van hun leven en hun tuin 
weerspiegelen?"

Voor jou, mij EN wij in de tuin
De tentoonstelling is een levend en interactief 
project dat de bezoekers en internetgebruikers 

uitnodigt om via sociale netwerken hun foto’s in te 
sturen van hun aanwezigheid in de tuin. Die worden 
tentoongesteld op een visuele expressiemuur die 
op het terras van het domein opgesteld is.

Met Alain Breyer, Anne De Gelas, Maxime Delvaux, Thierry De Mey, 
Geert De Taeye, Marc Guillaume, Rino Noviello, Marie-Françoise 
Plissart, Jean-François Spricigo en Jacques Villet.
Een project van het Domein van Seneffe – Museum voor Edelsmee-
dkunst in coproductie met de Stichting Mons 2015.
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LA SALLE DES PENDUS - CHRISTIAN BOLTANSKI
EXPO  MAC’S - MUSÉE DES ARTS CONTEMPORAINS VAN DE FEDERATIE WALLONIË-BRUSSEL
DIN.  > ZON. 10:00 > 18:00 
8 / 4 / 2€ 
WWW.MAC-S.BE

MONS TEN TIJDE VAN DE GROTE 
ONTDEKKINGEN
EXPO  MUSEUM REGIONAL DES SCIENCES NATURELLES
MAA. > VRI. 8:30  > 17:00
ZAT.  ZON. 10:00 > 18:00 
GRATIS 
WWW.ENVIRONNEMENT.WALLONIE.BE/MUSEUM-MONS

IK, JIJ EN DE TUIN
EXPO  HET DOMEIN VAN SENEFFE – MUSEUM VOOR EDELSMEE-
DKUNST VAN DE FEDERATIE WALLONIË-BRUSSEL
APRIL - SEPTEMBER - 8.00>20.00
OCTOBER - NOVEMBER - 8.00>18:00 
WWW.CHATEAUDESENEFFE.BE GRATIS
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"Dat is een veld waarop je je hele leven kunt wer-
ken, zowel door het uitzonderlijke landschap als de 
mensen. Eigenlijk ben ik in de Borinage voor het 
eerst rond de natuur beginnen werken." Herinnering 
van Vincent Van Gogh aan het Zwarte Land van de 
Borinage. Met Homo Faber neemt het Ecomuseum 
van Bois-du-Luc Van Gogh en zijn reis naar de 
Borinage als vertrekpunt voor het overdenken van 
de banden tussen de kunst en de industrie, van de 
19e eeuw tot vandaag. Tentoonstelling, theater, lite-
ratuur, workshops, animaties… Een gediversifieerd 
project dat toont hoe kunstenaars uit alle disci-
plines, van Constantin Meunier tot Christian Bol-
tanski, hun inspiratie vonden in de ondergrond; hoe 
de mijn en haar grote invloed op de maatschappij 

een nieuwe voedingsbodem vormden voor en zelfs 
leidden tot een ware revolutie in de ontwikkeling 
van deze arbeiders, die "van het houweel naar 
de pen" en "van de hamer naar het penseel" zijn 
overgestapt om vorm te geven aan de universele 
herkenbaarheid van hun dagelijkse realiteit. 

Een project van het Ecomuseum van Bois-du-Luc - de Mijnsite van 
Bois-du-Luc, Werelderfgoed van de Mensheid. Een coproductie 
met de Stichting Mons 2015. In samenwerking met de Dienst 
voor Beeldende Kunsten van Henegouwen, Het Centre culturel 
régional du Centre, het Musée de la Mine Robert Pourbaix en de 
vzw SAICOM - Sauvegarde des Archives Industrielles du Couchant 
de Mons.

Het Belgische culturele landschap wordt in de lente 
van 2015 verrijkt met een tentoonstellingsruimte en 
uniek artistiek centrum: het Centrum voor Keramiek 
Keramis. Het kunstcentrum op de historische site 
van de faïencerie Boch opent zijn deuren met On 
Fire, een tentoonstelling van hedendaagse kunst 
rond het thema Vuur, een essentieel element 
voor de pottenbakkerskunst en krachtig symbool 
voor onze collectieve verbeelding. De Belgische 
keramist Emile Desmedt zal er een monumentaal 
werk realiseren met de "four-sculpture"-techniek. 
Imago, een soort spil van 5 meter hoog die in de 
grond verankerd is, blijft na afloop in dit nieuwe 
artistieke centrum staan.

Ter gelegenheid van Mons 2015 coördineert 
Keramis ook de verwezenlijking van een functioneel 
object dat eveneens de collectie zal verrijken. 
Designer Alain Berteau (Objekten) tekende 
het ontwerp, dat door Émile Desmedt en Luigi 
Restaino, de laatste modelleur van de faïencerie 
Boch, gerealiseerd zal worden in de ateliers van 
het Centrum voor Keramiek. Een ervaring die de 
aanloop vormt naar de uitzonderlijke heropening 
van een kunstatelier en centrum voor keramische 
vormgeving in La Louvière tegen 2016-2017. 

Het werk van Emile Desmedt is een coproductie van het Centrum 
Keramis en de Stichting Mons 2015.

NL Jasper Morrison (Londen, 1959) is een wereld-
wijd gerespecteerde en gevierde designer. Grand-
Hornu is verheugd om hem te verwelkomen voor 
zijn eerste overzichtstentoonstelling. Dit grootse 
evenement biedt een overzicht van de sleutel-
momenten in zijn 35-jarige carrière aan de hand 
van een selectie van meubelen, keukengerei en 
huishoudtoestellen. Deze stukken worden vergezeld 
van archiefdocumenten die gepresenteerd worden 
in een speciaal voor de tentoonstelling ontwor-
pen installatie, helemaal volgens zijn principe van 
eenvoud. Jasper Morrison creëert voorwerpen die 
het leven aangenamer maken, maar waarvan men 

amper de vernuftigheid opmerkt. Goed design 
heeft voor hem niets te maken met het maken van 
opmerkelijke voorwerpen; hij wil bovenal nuttige 
voorwerpen creëren. Hij heeft samengewerkt met 
vooraanstaande producenten in Europa, zoals Cap-
pellini, Alessi, Flos, Magis en Vitra, Japanse merken 
als Muji en technologische ondernemingen zoals 
Samsung en Sony. In 1986 stichtte hij zijn studio in 
Londen en opende hij kantoren in Parijs en Tokyo.

Een project van Grand Hornu Images, de provincie Henegouwen en 
in coproductie met de Stichting Mons 2015. Met de steun van de 
Federatie Wallonië-Brussel.
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HOMO FABER. POËTIEK EN MECHANIEK 
VAN HET WERK.
EXPO HET ECOMUSEUM VAN BOIS-DU-LUC 
DIN. > ZON. 9:00 > 18:00 
6 / 4€
WWW.BOISDULUC.COM

ON FIRE, VUUR IN KUNST EN SYMBOLEN 
EXPO / DESIGN 
CENTRE KÉRAMIS - LA LOUVIÈRE
DIN. > ZON. 10:00 > 18:00 
6€
WWW.KERAMIS.BE

JASPER MORRISON
EXPO/ DESIGN GRAND-HORNU IMAGES
DIN. > ZON 10:00 > 18:00 
8 / 4€
WWW.GRAND-HORNU-IMAGES.BE
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Prachtig en magisch, verbonden met het oneindige: 
voor alle mensen zijn wolken de meest fantastische 
droommachines. Ze combineren tegenstellingen en 
extremen, zijn overvloedig, onuitputtelijk, constant 
veranderend en vormen natuurlijk een mooie meta-
foor voor het leven. In het statige en historische 
decor van het kasteel van de Prinsen van Croÿ in 
Le Roeulx presenteert de Stichting Croÿ-Roeulx een 
groots artistiek evenement, een tentoonstelling over 
de visie van moderne en hedendaagse kunstenaars 
op het meest menselijke hemellichaam. Een unieke 
benadering van het thema, dat in weerspiegeling 
van de briljante omgeving - het kasteel, de oranjerie 
en de tuinen - uitgewerkt wordt tot een echte "wolk-

entuin". Een dertigtal kunstenaars – van Jean Arp 
tot René Magritte, van Man Ray tot Jaume Plensa, 
van Robert Therrien tot Michel François – bevolken 
met hun foto’s, schilderijen, video’s, sculpturen en 
installaties deze ontdekkingstocht doorheen het 
kasteel van Le Roeulx, dat speciaal voor dit evene-
ment uitzonderlijk opengesteld wordt.

Commissariat scientifique: Michèle Moutashar, Conservateur  
en Chef honoraire du patrimoine (Musées de France)
Coordination de la production: Sophie Chartier, Directrice  
de SoChart International.
Wetenschappelijk curator: Michèle Moutashar, Erehoofdconservator 
van het patrimonium (Musées de France)
Coördinatie van de productie: Sophie Chartier, Directrice van 
SoChart International

Aan de vooravond van 2015 is Mons volop in veran-
dering. Grote renovatiewerken, nieuwe museumin-
frastructuren, nieuwe cultuurgebouwen, vernieuwde 
ruimtelijke ordening, opwaardering van buurten… 
Architectuur vormt mee de basis van de Culturele 
Hoofdstad van Europa en laat een van de meest 
blijvende sporen na. Om al deze veranderingen 
toch vast te leggen, gaven de Stichting Mons 2015 
en de stad Mons in 2012 drie fotografen en een 
videokunstenaar Maud Faivre, Pierre Liebaert, Rino 
Noviello en Zoé Van der Haegen onder leiding van 
architect Marc Mawet, de opdracht om deze stede-
lijke, landelijke en architecturale veranderingen in 
de stad te registreren.

IN_OUT biedt inzicht in het artistieke aspect van 
drie jaar werkzaamheden via een selectie van 
beelden waarvan de bijzondere onderlinge relatie 
getuigt van het engagement van de kunstenaars. 
Bevrijd van hun context van de opgevolgde 
bouwwerven vormen de foto’s een geheel en 
beroeren ze elkaar, waardoor ze samen een sterk 
autonoom en gemeenschappelijk verhaal vertellen. 

Een project van de stad Mons en de Stichting Mons 2015 in copro-
ductie met het Fotomuseum van Charleroi.

Sinds 2010 trekt elk jaar een Belgische of buiten-
landse fotograaf op ontdekking in de straten van 
Charleroi en zijn omgeving. Ze worden gekozen 
om hun specifieke aanpak of bewezen esthetiek 
en mogen hun opdracht vrij invullen met hun eigen 
gevoeligheden, om via hun reportages een echt 
fotografisch geheugen van de Henegouwse omge-
ving te maken.

Na de eerste twee edities die werden toevertrouwd 
aan Bernard Plossu en Dave Anderson, vallen drie 
andere missies onder de koepel van Mons 2015:  

in 2013 presenteerde de Zweed Jens Olof Lasthein 
een mooie reeks panorama’s in kleur, vol menseli-
jkheid, die getuigden van krachtige ontmoetingen 
tijdens zijn verblijf. In 2014 zette de Française Claire 
Chevrier met haar beelden een bijna geometrisch 
kadaster uit van een stad in volle verandering. De 
laatste in de rij is de Belgische fotograaf Stephan 
Vanfleteren wiens werk van 2014 in 2015 de musea 
zal vullen.

Een project van het Fotomuseum van Charleroi in coproductie met 
de stad Charleroi en de Stichting Mons 2015.
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LE ROEULX, PARTNERSTAD VAN MONS 2015

CLOUDS
EXPO  CHÂTEAU DU RŒULX
DIN. > ZON. 10:00 > 18:00 
10 / 7€ / -7 ANS GRATIS

IN_OUT 
EXPO  
ONTMOETING TUSSEN ARCHITECTUUR EN FOTOGRAFIE 
MUSEE DE LA PHOTOGRAPHIE - CHARLEROI
7 / 5€ / -12 ANS GRATIS
WWW.MUSEEPHOTO.BE

STEPHAN VANFLETEREN, CHARLEROI -
MISSION PHOTOGRAPHIQUE
EXPO 
MUSEE DE LA PHOTOGRAPHIE - CHARLEROI
DIN. > ZON. 10:00 > 18:00 
7 / 5€ / -12 ANS GRATIS
WWW.MUSEEPHOTO.BE
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MAPPING KNOWLEDGE: 
DE WERELD BEGRIJPEN DOOR DATA
EXPO / NUMÉRIQUE  
MUNDANEUM - MONS
DIN. > ZON. 13:00 > 18:00
DON. 13:00 - 20:00 
WWW.MUNDANEUM.ORG

Deze stad, een veranderlijke plaats die in direct 
contact staat met het publiek, wordt door de 
kunstenaars beschouwd als het werkmateriaal 
voor hun creaties. Voor Fluide geeft Thuin, dat 
bekendstaat als "opmerkelijk patrimonium" in han-
den van een twintigtal Belgische en internationale 
kunstenaars. Ze bekijken de stad vanuit een nieuw 
perspectief, plaatsen haar in de schijnwerpers, 
bevragen haar geschiedenis en haar heden, en 
nodigen uit om met een frisse blik te kijken naar 
haar geschiedenis, taal en cultuur.

Kunstenaars: Olivier Cornil, John Cornu, Jérôme Considérant, Sara 
Conti, Michaël Dans, DSCTHK, Djos Janssens, Olivier Kosta-The-
faine, Sophie Langohr, Christine Mawet, Ludovic Mennesson, 
Philémon en Arnaud Verley, Société volatile, Xavier Rijs, Jonathan 
Sullam, Christophe Terlinden, Adrien Tirtiaux, Stephan Vee.

Een project van de stad Thuin in coproductie met B.P.S.22 ruimte 
voor hedendaagse creatie van de provincie Henegouwen en de 
Stichting Mons 2015. Met de steun van de provincie Henegouwen 
en de Federatie Wallonië-Brussel.

We praten over groene, grijze en fossiele energie. 
We hebben belangstelling voor energiebronnen en 
hun impact op het milieu. We zeggen ook dat er 
minder geconsumeerd moet worden. 
Er wordt alle dagen over energie gesproken, maar 
weten we eigenlijk wel echt wat het precies is? 
Een verbluffende tentoonstelling om alles over 
energie te begrijpen en ongehinderd haar relatie 
met de huidige maatschappij en die van morgen 
te verkennen. De tentoonstelling biedt bijzondere 

ervaringen aan om uw eigen spierkracht in energie 
om te zetten. Een speelse aanpak van een bijzon-
der actueel thema. Het is ook een unieke kans om 
originele ontdekkingen te doen en energie op een 
andere manier te benaderen, vanuit het gebruik en 
duurzame ontwikkeling. 

Een project van het Wetenschappelijk avonturenpark 
en de Stichting Mons 2015.
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THUIN, PARTNERSTAD VAN MONS 2015

FLUIDE
EXPO / PARCOURS  
THUIN - STADSCENTRUM
WWW.CENTRECULTURELDETHUIN.BE

ÉNERGIE !
EXPO / JEUGD  PASS
10 / 7€ / -6 JAAR GRATIS
WWW.PASS.BE

Het Mundaneum, het "Google van papier" (volgens 
Le Monde) of nog "The web time forgot" (volgens 
de New York Times) is het visionaire geesteskind 
van Paul Otlet en Henri La Fontaine. Ze poogden 
vanaf 1895 alle kennis van de wereld te verzamelen 
en te ordenen! Archiefcentrum en tentoonstellings-
ruimte getekend door François Schuiten en Benoit 
Peeters, het Mundaneum bewaart een kostbaar 
documentair erfgoed over zowat alles. Met de 
tentoonstelling "Mapping Knowledge. De wereld 
begrijpen met data" heropent het Mundaneum 
na werken. Een interactieve tocht naar de kern 

van de informatiewereld, tussen erfgoed, 
technologie en maatschappelijke bevraging: 
van de eerste pioniers van "datavisualisatie" 
tot hedendaagse kunstenaars die bieden 
een nieuwe kijk op de complexiteit van de 
wereld…

Curator: Vincent Delvaux (BE). Une coproduction du Mun-
daneum et de la Fondation Mons 2015, avec le soutien de 
Google et du Commissariat Général au Tourisme, en col-
laboration avec le CETIC, l’AWT et le réseau Knowescape, 
en partenariat avec RTBF La Première et La Trois.
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Tomi Ungerer is afficheontwerper, auteur en illus-
trator, uitvinder, verzamelaar en reclametekenaar. 
Een veelzijdige en getalenteerde Franse kunstenaar 
wiens werk voornamelijk op jongeren gericht is. 
Hij is bijzonder geboeid door het thema van de 
energie in het algemeen en door elektriciteit in het 
bijzonder en maakte met zijn tekentalent menselijke 
illustraties die het energieverbruik in ons dage-
lijkse leven illustreren. Licht komische situaties, 

rebelse huishoudapparaten en een poëtische visie 
op elektriciteitskabels ...Bij deze kunstenaar staat 
de energie altijd dicht bij de mens en steeds ten 
dienste van het milieu.

Een project van EDF Luminus en de Stichting EDF in samenwerking 
met het PASS en de Stichting Mons 2015.

Als stad met een groot patrimonium, veel kunst en 
een rijke geschiedenis nodigt Soignies Mons 2015 
uit om zijn plaatselijke rijkdom in de schijnwer-
pers te plaatsen: de blauwe hardsteen. Soignies, 
Patrimoine vivant staat garant voor een maand vol 
streekgebonden activiteiten rond de ontdekking 
van dit waardevolle materiaal. Voor de stad van de 
steenhouwers wordt een van de grote afspraken 
van het evenement, in augustus 2015, de vijfde 
editie van "Rencontres de Sculpture monumen-
tale", georganiseerd in nauwe samenwerking met 
de steenhouwers van de streek. Twee weken lang 
kan men Belgische en internationale kunstenaars 

bewonderen die in de open lucht stenen bewer-
ken. Uit de monolithische blokken verrijzen voor de 
ogen van het publiek monumentale, hedendaagse 
en originele kunstwerken die de stad de komende 
jaren zullen sieren.
Het symposium wordt opgeluisterd met tentoonstel-
lingen, animaties, geleide bezoeken, patrimo-
niumwandelingen en toneelvoorstellingen.

Een project van de stad Soignies en het cultureel centrum van Soi-
gnies in coproductie met de Stichting Mons 2015. In samenwerking 
met de Gemeentelijke Dienst voor Toerisme van Soignies, het Huis 
van Secularisme van Soignies en Les Carrières de la Pierre Bleue 
Belge van Henegouwen.

Bas Smets is een Belgische landschapsarchitect 
werpt een nieuwe blik op onze landschappen. 
Op en rond de kanalen tussen Charleroi en Mons, 
vindt u een samenloop van hydraulische tech-
nieken.Ter gelegendheid van Mons 2015, valo-
riseert hij dit typisch Henegouwse patrimonium 
en versterkt hij de reeds bestaande band tussen 
Charleroi en Mons.

Een coproductie van de Stad Charleroi en de Stichting Mons 2015.
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MIJN ENERGIE - TOMI UNGERER
EXPO / JEUGD  PASS
WWW.PASS.BE

SOIGNIES, PARTNERSTAD VAN MONS 2015

RENCONTRES DE SCULPTURE 
MONUMENTALE
SOIGNIES, PATRIMOINE VIVANT
EXPO/ FESTIVAL  IN HET STADSCENTRUM VAN SOIGNIES
GRATIS
WWW.CENTRE-CULTUREL-SOIGNIES.BE

CHARLEROI, PARTNERSTAD VAN MONS 2015

BATEAU PAYSAGE - BAS SMETS
EXPO / PARCOURS  QUAI DE L’IMAGE - CHARLEROI
GRATIS
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De historische kunststad Valenciennes is de 
geboorteplaats van een van de beroemdste Franse 
schilders van de 18e eeuw: Antoine Watteau 
(1684-1721). Het Musée des Beaux-Arts bezit een 
collectie werken van de schilder, die binnenkort 
verrijkt zal worden met de onthulling van een van 
de zeer zeldzame landschapsschilderijen die van 
Antoine Watteau bekend zijn en dat teruggevonden 
werd door een privéverzamelaar. Op het werk, dat 
tot op heden nog nooit tentoongesteld werd, staat 
een waterval afgebeeld die geïnspireerd is op de 
beroemde watervallen van Tivoli bij Rome. Het 
getuigt van de fascinatie van Watteau voor Italië, 
een land dat hij nochtans nooit persoonlijk heeft 
bezocht.
Ter gelegenheid van deze uitzonderlijke ont-
dekking bestudeert het Musée des Beaux-Arts 

van Valenciennes de Italiaanse dromen die 
herhaaldelijk voorkomen in het werk van Antoine 
Watteau. De tentoonstelling – ontworpen door 
de beroemde Amerikaanse specialist Martin 
Eidelberg – demonstreert het leengebruik van het 
Italiaanse model dat zich doorheen de hele carrière 
van de kunstenaar in zijn oeuvre voordoet. Naast 
een prestigieuze reeks schilderijen en tekeningen 
van Antoine Watteau tonen werken uit de 16e en 
17e eeuw hoeveel inspiratie deze schilder heeft 
geput uit de Europese artistieke cultuur om werken 
te maken die op hun beurt de Franse kunstenaars 
uit de Eeuw van de Verlichting beïnvloedden,  
met in de eerste plaats François Boucher, Honoré 
Fragonard en Hubert Robert.

Na ingrijpende renovatiewerken zal B.P.S. 22, 
ruimte voor hedendaagse creatie in Henegouwen, 
ter gelegenheid van Mons 2015 heropenen met 
een tentoonstelling van hedendaagse kunst die 
gewijd is aan populaire culturen, getiteld Les 
Mondes Inversés. Kunstenaars hebben zich altijd 
al laten inspireren door de populaire culturen uit 
hun omgeving. Voorwerpen, ambachten, sociale 
organisatiemodellen, gedragingen ... alles kan een 
inspiratiebron zijn. Ook vandaag putten beeldend 
kunstenaars in Europa en daarbuiten hier nog 
inspiratie uit. 
Les Mondes Inversés verzamelt een aanzienlijke 
collectie werken van hedendaagse kunst die op 
verschillende manieren invloeden van populaire 
culturen kent. Verschillende disciplines komen aan 
bod en er wordt gezocht naar de oorsprong van 
plaatselijke culturen (de folklore van Mons, het 
carnaval van Binche, enz.). Ze nodigt ook internatio-
nale kunstenaars uit voor een openbare ontmoe-
ting tussen de hedendaagse kunst en populaire 
culturen. 

Uitgenodigde kunstenaars: Ghada Amer; Neal Beggs; Davide 
Bertocchi; Jeremy Deller; Wim Delvoye; Gabriele Di Matteo; Jimmie 
Durham; Mounir Fatmi; Subodh Gupta; Cameron Jamie; Abdoulaye 
Konate; Jeff Koons; Alma Lopez; Emilio Lopez-Menchero; Paul 
McCarthy; Jean-Luc Moerman; Jean-Jacques Mullier; Takashi Mura-
kami; Johan Muyle; Chris Ofili; Pierre et Gilles; Navin Rawanchaikul; 
Hassan Sarr; Yinka Shonibare; Gert & Uwe Tobias; Luc Tuymans; 
Patrick Van Caeckenbergh; Raphaël Zarka.

Een productie van B.P.S. 22 en de Stichting Mons 2015 in 
samenwerking met de provincie Henegouwen, de stad Charleroi, 
de Federatie Wallonië-Brussel en het Waals Gewest.
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VALENCIENNES, PARTNERSTAD VAN MONS 2015

ITALIAANSE DROMEN
LA CHUTE D’EAU VAN ANTOINE WATTEAU 
EN HET FRANSE LANDSCHAP 
IN DE 18E EEUW.
EXPO  MUSÉE DES BEAUX-ARTS - VALENCIENNES
DIN. > ZON. 10:00 > 18:00
WOE. 10:00 - 20:00 
5 / 2.5€  / - 18 JAAR GRATIS

OMGEKEERDE WERELDEN -
ART CONTEMPORAIN 
ET CULTURES POPULAIRES 
EXPO  BPS 22 - CHARLEROI
6 / 4€ / GRATIS - 12JAAR
WWW.BPS22.HAINAUT.BE
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De Belg François Schuiten is striptekenaar en 
scenograaf. Hij voert ons mee naar denkbeeldige 
werelden, die tegelijk dichtbij en veraf zijn. Deze 
werelden, van Pahry tot Brüsel, over Samaris of 
Kobenhavn, vormen de basis van de Cités Obs-
cures, een reeks die hij sinds 1982 in samenwer-
king met Benoit Peeters verwezenlijkt.
Lumières sur les Cités dompelt de bezoeker onder 
in een wereld van spookachtige beelden die 
onder schaduw- en lichteffecten opduiken en weer 
verdwijnen. Deze beelden worden pas zichtbaar 
wanneer de bezoekers er lang genoeg bij blijven 
stilstaan: dan komen er mysterieuze verschijnselen 
of geheime doorgangen te voorschijn. 
Deze tentoonstelling combineert originele tekenin-
gen en verschillende gravures (serigrafieën, litho-

grafieën, affiches …) als hulde aan de schenking 
aan het museum. Voor deze gelegenheid zal Fran-
çois Schuiten nieuwe prenten maken met al dan 
niet verdwenen historische plaatsen in La Louvière. 
Als een soort ‘verleden in de toekomst’ verwijst 
deze trip naar de geschiedenis van onze wijken en 
geeft ze ons zin in de toekomst.

Een project van het Centrum voor Gravure en Gedrukte Afbeeldin-
gen in coproductie met de Stichting Mons 2015.

Beleef in Rijsel gedurende 4 maand wereldsteden 
die vandaag een nieuwe Renaissance doormaken: 
Rio, Detroit of Eindhoven. Parades metamorfoses, 
Do it Yourself, design, food, debatten,… en twee 
tentoonstellingen die u best niet mist:
Renaissance in het tripostal.
Een verkenning van artistieke werelden die radicaal 
naar de toekomst gericht zijn. 6000m2 heden-
daagse kunst rond thema’s zoals Chamanisme, 
Nieuwe Generatie, Retrofuturisme, ofTeheran 
gezien door…
Detroit city in het station saint sauveur.
Een onderdompeling in het hart van de stad Detroit 
met als eregast de MOCAD en meer dan 40 artis-
tieke voorstellen van jonge ontwerpers.
En nog veel meer andere artistieke interventies zijn 
te zien in de musea van de Rijselse Eurometropool.

02
10
2015

26
09
2015

10
01
2016

17
01
2016

ZAT.

ZAT.

ZON.

ZON.

LUMIÈRES SUR LES CITÉS - 
FRANCOIS SCHUITEN 
EXPO  HET CENTRUM VOOR GRAVURE EN GEDRUKTE 
AFBEELDINGEN - LA LOUVIÈRE
DIN. > ZON. 10:00 > 18:00 
6 / 4 / 3€
WWW.CENTREDELAGRAVURE.BE

LILLE, PARTNERSTAD VAN MONS 201

RENAISSANCE 
lille3000 
Les Grandes Expositions
EXPO / FESTIVAL  LILLE
WWW.LILLE3000.COM
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Als ambassade van Mons 2015 in Brussel verenigt 
het Museum van Elsene binnen zijn muren tijdens 
de looptijd van de tentoonstelling het noorden en 
het zuiden van het land. Onder gemeenschap-
pelijke Vlaamse en Waalse leiding van Michel de 
Reymacker (BAM-Mons) en Catherine Verleysen 
(MSK - Gent) brengt de tentoonstelling Nervia – 
Latemse school twee grote Belgische kunststromin-
gen van het interbellum in dialoog met elkaar: de 
Henegouwse groep Nervia, in 1928 opgericht door 
Léon Eeckman met in zijn rangen kunstenaars als 
Anto Carte, Louis Buisseret, Léon Navez en Taf Wal-
let, en de Vlaamse Latemse school, met namen als 
Valerius De Saedeleer, Gustave Van de Woestijne 
en Binus Van den Abeele. 

Ondanks hun gescheiden ontwikkelingen belicht de 
tentoonstelling hun overeenkomsten en de punten 
waarop de twee groeperingen van elkaar afwijken, 
om zo de rijkdom en de eigenheid van hun beider 
producties ten volle te waarderen, terwijl we een 
beter inzicht krijgen in de gemeenschappelijke 
context waarin ze zich ontwikkelden.

Een coproductie van het Fonds Eeckman, de gemeenste Elsene en 
Mons 2015.

Verankerd in het hart van Mons is de World Crafts 
Council (BF) een vereniging die meer dan 200 
Belgische ontwerpers verenigt en die heden-
daagse toegepaste kunsten wil promoten. In 2015 
organiseert het een Europese Top voor Toegepaste 
Kunsten, een internationaal cultuurproject dat opge-
bouwd is rond vijf grote evenementen. 
De start van de derde editie van de Europese Prijs 
voor Toegepaste Kunsten betekent de opening 
van het ambitieuze programma: een driejaarlijkse 
wedstrijd voor ontwerpers uit heel Europa uit alle 
disciplines van de toegepaste kunst en het artisa-
naal design. De bekroonde werken worden tijdens 
de drie maanden van het evenement tentoon-
gesteld in de Grote Hal van het Oude Slachthuis 

van Mons. Eind oktober maakt de WCC van Mons 
het toneel voor een internationale meeting met 
de aanwezigheid van de Algemene Vergadering 
van de WCC-Europe en de organisatie van een 
internationaal colloquium over toegepaste kunsten. 
En om nieuwe horizonten te verkennen wordt het 
programma aangevuld met een festival met filmver-
toningen, masterclasses in het Musée du Verre van 
Sars-Poteries (Maubeuge) en een tentoonstelling 
van Belgisch keramiek in het Musée de la Piscine 
in Roubaix.

Een project van WCC-BF en Mons 2015 in samenwerking met 
WCC-Europe met de steun van Federatie , Wallonië Brussel,de Stad 
Mons en Mons et Design Vlaanderen.

23
10
2015

23
10
2015

17
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2016

17
01
2016

VRI.

VRI.
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ZON.

NERVIA - LAETHEM SAINT-MARTIN
EXPO  MUSEE D’IXELLES
DIN. > ZON. 9:30 > 17:00
DON. 10:00 - 20:00 
8 / 5€
WWW.MUSEEDIXELLES.BE

EUROPESE TOP VOOR TOEGEPASTE 
KUNSTEN 
EXPO / DESIGN WORLD CRAFTS COUNCIL 
ANCIENS ABATTOIRS- HET OUDE SLACHTHUIS
PLACE DE LA GRANDE PÊCHERIE, 7000 MONS
DIN. > ZON. 12:00 > 18:00
6 / 4€
WWW.WCC-BF.ORG



79

Nervia
© VILLE DE MONS
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Feest, 
gastronomie
& kunst in 
de stad
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Kijk uit, daar is iets te zien!
 
De stad van de Doudou heeft een sterke “feesttraditie”. De stad, haar inwoners en 
bezoekers beleven het feest als een collectief avontuur.

Mons 2015 viert feest in twee golven.

Het openingsfeest vindt plaats op alle bruikbare en openbare ruimtes van het historische 
centrum, Mons Intramuros, op 24 januari 2015. De geplaveide straten van Mons worden 
een belevenis, een creatieve metamorfose van het alledaagse.
Diverse Europese artiesten werden uitgenodigd om mee te werken aan de "betovering". 
Het publiek (her)ontdekt de sprookjesstad voor één nacht.

Gedurende het hele jaar nemen kunstenaars met "plastische installaties" de pleinen, 
parken en straathoeken in. Kijk uit voor "Urban installations" van 29 maart tot 21 
september of kom meespelen met performers, acteurs en dansen in " La Ville en Jeu(x) " 
van 14 tot 24 mei, SUN CITY, een labyrinth van zonnebloemen op de Grote Markt van 
17 juli tot 26 juli. 

De rode draad: kunstenaars (vanuit de hele wereld) spelen met de publieke ruimte. Ze 
roepen vragen op en onderzoeken wat "samen leven" werkelijk betekent. Deze artistieke 
interventie nodigen elke burger uit de directe omgeving… en de andere mensen op straat 
te herontdekken.

In een tweede golf kan u terecht voor feesten in de directe regio tot hoogtepunten in 
Rijsel, Gent en andere partnersteden.
22 partnerinstellingen en 18 partnersteden maken mee van 2015 een feest Maubeuge, 
Valenciennes and Lille in het noorden van Frankrijk, en Liège, Brussel, Mechelen, Brugge, 
Kortrijk, Oostende, Antwerpen en Gent.
De Henegouwse gemeenten, 12 gemeenten van de Borinage en Merbes-le-Château, 
Picard Wallonia, Soignies, Thuin, Le Roeulx en La Louvière coproduceren tal van 
evenementen met een ingenieus cofinancieringssysteem. 

Ook hier verkent Mons 2015 zorgvuldig de socioculturele kenmerken van elk van zijn 
directe of potentiële partners en knoopt er een betekenisvolle lange termijn relatie mee 
aan die leidt tot een groter en sterker regionaal en grensoverschrijdend netwerk.
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Dimanche Toqué 2014
© ANDY CRAPS
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Een gastronomisch jaar

Wat is er cultureler dan de keuken? De keuken huisvest onze herinneringen, onze emoties, 
onze identiteit maar is ook een haven, waar het een kunst is om te delen, een plaats om 
feest te vieren, uit te vinden, zichzelf te zijn. Bij Mons 2015 realiseerde zich men al snel dat 
gastronomie en Mons twee handen op één buik waren. De 5 edities van de Dimanches 
Toqués en hun duizenden driesterrenlunches waren al volgeboekt nog voor de fornuizen 
in de tuinen van het Belfort opgewarmd raakten! Een 6de editie van Dimanche Toqué (5 
en 6 september – Grand’Place en Parc du Beffroi) betekent meteen het einde van Festin, 
in september 2015, het eerste festival dat de creaties van lokale artiesten koppelt aan een 
volks- en feestelijk evenement. 

Er komt een 16de eeuws banket, grote volkstafels waaraan de gemeenten van Groot-Mons 
hun participatieprojecten kunnen houden, maar ook voor mysterieuze diners, trendy kanti-
nes (zie verder) en een festival van lokale producenten. Ook tijdens de openings–en slot-
feesten van Mons 2015 doen ze dienst.  
Een restaurantgids helpt u nog het hele jaar verder op de goede weg. 

Begin januari verschijnt de Restaurantgids Mons 2015 met 50 topadressen uit het aanbod 
gastronomische restaurants. De klassieke gids wordt aangevuld met een aantal recepten. 
De gids 2014 werd op 5000 exemplaren verspreid en bevatte 42 restaurants, waaronder  
3 die Michelinsterren dragen: D’Eugénie à Émilie (Baudour), Les Gourmands (Blaregnies) 
en L’Imperatif (Maisières).

Start de avond van het openingsfeest gerust op restaurant.
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SOUPER MYSTÉRIEUX
Neem deel aan een mysterieuze maaltijd voor 200 personen op een plek die tot de dag zelf geheim wordt 
gehouden. Twee grote chefs gaan aan de slag met lokale producten.

BANKET DUBREUCQ 
12:00

Een groot banket uit de XVIde eeuw: U geniet van de verfijnde gerechten van Lancelot de Casteau, bege-
leid door de muziek van Orlandus Lassus in een decor ontworpen door Jacques Du Brœucq? Dan bent u 
te gast aan het buitengewone renaissancebanket, voor de gelegenheid ingericht door traiteur Yves Cousin 
en opgeluisterd door het ensemble Zefiro Torna en het koor Mezza Voce 

GRAND HUIT: 8 BANKETTEN, 8 "TERRITOIRES": 
03.05 Ghlin 
17.05 mei Hyon
14.06 juni Jemappes 
21.06 juni Mons 
13.09 september Spiennes 
27.09 september Cuesmes 
11.10 oktober Nimy 
29.08 augustus ST Denis 
(data onder voorbehoud van wijzigingen)

09.08.15
>10.08.15

10.10.15
>11.10.15
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"LE M" 
DIN. > ZON. (+ BIJ VOORSTELLINGEN) 
KEUKEN 12:00 > 14:30 EN 18:30 > 23:00

Inrichting: gezellig en chic theaterrestaurant met grote houten tafels en origiùmi-vogles als speelse details
12 tafels van 6 + 8 tafels van 4 + 100 stoelen of banken.
60 bestekken binnen + 30 bestekken op het terras
Chef: Fabien Prévot

"BAR 106" 
DAGELIJKS OPEN VAN 9:00 > 18:30

Deze bar voor teams en genodigden is geschikt voor pic-nics voor 20 personen 

"CAFÉ EUROPA"
DAGELIJKS VAN 10:00 > 20:00

Inrichting: Bar met upcycling interieur opgebouwd uit containers en paletten, met WIFI, schermen, 
computers en… warme technologie
50 plaatsen binnen + 50 plaatsen buiten (+ extra open afhankelijk van programma)

"MAISON LOSSEAU - GUINGUETTE LITTÉRAIRE"
DON. > ZON. 15:00 > 19:00 (ZON. 16:00)

Bar, bookshop en evenementtent van 100m met lage tafels en zetels met romantische aankleding

"BISTRO FOLIE"
WOE. > ZON. 11:30 > 23:00

KEUKEN OPEN VAN 12:00 > 14:30 EN 18:30 > 23:00

Bistro voor families en groepen met zandzak en pétanque
Picnicruimte voor groepen (10 tafels en banken)
60 bestekken binnen en 20 op het terras

"ALHAMBRA"
OPEN IN FUNCTIE VAN CONCERTEN EN EVENEMENTEN

Intieme concertzaal met bar en zetels
327 plaatsen

26.01.15
>31.12.15

01.15
>12.15

04.15
>12.15

24.01.15
>31.12.15

LIEUX D’ATMOSHÈRE 
TRENDY KANTINES

In 2015 gaan eetgelegenheden de poëtische toer op, worden cafés digitaal, hangen de tuinen  
en doen de kroegen graag eens gek…  
U bent leerkracht in een middelbare school en u wilt samen met uw leerlingen uit Wépion, Brussel of Gent 
even gaan zitten na uw bezoek aan de Verlaine-tentoonstelling, om een broodje te eten en uzelf van de 
wijs te laten brengen? Afspraak in de Bistrot Folie, pleisterplaats van gezinnen, scholieren en toeristen uit 
de hele wereld. U houdt van Charles Plisnier en droomt ervan om zijn woorden op muziek te horen en er 
met anderen van gedachten over te wisselen, met een glaasje absint in de hand? Welkom in het literaire 
café van het Maison Losseau. U bent journalist en zoekt een deftig maar gezellig plaatsje om te eten en 
een gesprek te voeren met Wajdi Mouawad tussen twee repetities van zijn Sophocles-cyclus? Afspraak in 
het restaurant van theater Le Manège, onder een hemel vol origami vogels… 

De prijzenpolitiek is om de prijzen toegankelijk en democratisch te houden.
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KUNST IN DE STAD 
MONS INTRAMUROS - RUE DE NIMY
06.12.14: INHULDIGING
GRATIS

LITERATUUR / PARCOURS IN DE STAD  
MONS INTRAMUROS
14.12.14 > 19.12.15
GRATIS
KARELLE MENINE: MULTIDISCIPLINAIR SCHRIJFSTER
RUEDI BAUR: GRAFISCH VORMGEVER 

06
12
2014

14
12
2014

19
12
2015

ZON. ZAT.

WOODEN INSTALLATION
ARNE QUINZE 

LA PHRASE / DE ZIN

VOOR 5 JAAR

Arne Quinze voor het eerst in Wallonië
De omvorming van de parking van het gerechts-
gebouw tot voetgangersgebied vormde een mooie 
aanleiding om er de grootste installatie van Mons 
2015 te plaatsen. Een houtstructuur, zoals Arne 
Quinze, de 43-jarige Vlaamse kunstenaar, er al 
her en der op de wereld doen verrijzen heeft. De 
eerste van de reeks, in 2006 in Nevada, verschafte 
hem meteen wereldfaam. En na Cityscape op de 
Guldenvlieslaan en de Sequence dat de twee 
gebouwen van het Vlaams Parlement verbond. De 
constructie in Mons wordt 90 meter lang en 18 
meter hoog, tussen de Sint-Elisabethkerk en het 
Maison Losseau, dat nu gerenoveerd wordt en in 

2015 een literair centrum wordt. Er zal zeker poëzie 
uitgaan van deze fluokleurige Wooden Installation. 
De installaties van Arne Quinze zijn een metafoor 
voor wat ons met elkaar verbindt en krijgen iede-
reen in hun ban. Ze lijken immers op ons: sterk en 
kwetsbaar, vergankelijk en blijvend

Poëtische straten
Hij begint bij het station en zigzagt in hoofdletters 
over de muren van de stad Mons, kronkelt van 
gevel naar gevel, huppelt door de parken en loopt 
over de stenen van historische gebouwen. Hij 
maakt ons literaire verleden wakker: achter een 
gotische spuier fluisteren symbolisten en vliegen 
surrealisten omhoog. Unieke Henegouwse schri-
jvers, maar ook de rest van de wereld. Hij praat, 
schaterlacht, vertelt, verbeeldt… Hij wordt geschre-
ven over een afstand van tien kilometer. “Hij”? “Hij” 
is een zin, vrij en licht als de lucht, een gefan-

taseerd schrijfsel, bedacht door Karelle Ménine  
en Ruedi Baur, in geschilderde letters.  
Hij haalt de woorden uit boeken, speelt met dich-
ters, glipt binnen in ons dagelijks leven, dag na dag, 
een heel jaar lang. De literatuur is op straat,  
de woorden zijn van ons. De zin is van ons.
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Wooden Installation
© DROITS RÉSERVÉS

La Phrase
© LÉA VARLET
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Openingfeest
© MAIRIE DE DUNKERQUE

PHILIPPE KAUFFMANN
Hij studeerde Rechten aan de Univer-

sité de Liège, maar is al meer dan 20 jaar 
actief in het Franstalig cultureel circuit bij 
INDIGO vzw en vzw Court-Circuit (Rock), als 
artistiek directeur bij Halles de Schaerbeek 
en binnen "LA PARTI" gespecialiseer in 
animatiefilms (studios PicPic André, Ernest & 
Celestine) en fictie (Aaltra, Calvaire, Kill me 
please…).

 Sinds 2003 werkt hij ook in 
Frankrijk: Les Tombées de la Nuit (festi-
val d’été pluridisciplinaire, Rennes – sinds 
2004); Marseille-Provence 2013; festival 
DEPAYZ‘ARTS,…

Bij Mons 2015 is hij verantwoordelijk 
voor het openingsfeest, programmator bij 
concertzaal Alhambra en met betrekking tot 
Kunst in de stad.



91

FÊTE  
D’OUVERTURE

Het grote openingsfeest van Mons 2015 
staat in het teken van verlichting. Tover uzelf om 
tot een levende discobal door een van de 18.000 
gratis uitgedeelde zilverkleurige poncho’s aan 
te trekken. En dan is het tijd om heerlijk te gaan 
verdwalen! U bent volledig vrij om alle straten, 
parken en gebouwen te ontdekken die door 
kunstenaars onder handen zijn genomen. Steek 
een van de duizenden kaarsen aan die de Place du 
Parc helemaal verlichten. Laat u verbazen door de 
3D-mapping van de Carré des Arts en door Arne 
Quinze. Of leer maar dansen met een honderdtal 
fluorescerende robots op de Marché aux Herbes. 
Kunst gaat de straat op, het feest start in open-
lucht, alternatieve fanfares brengen de sfeer. Er 
is vuurwerk en het Belfort wordt een lichtbaken 
doorheen de nacht.

De cultuurhuizen brengen verrassende the-
ma-avonden: U beleeft Woodstock in het theater Le 
Manège en hot classics in de Alhambra. Even aan 
een pauze toe? Kom dan aan het Belfort wegdro-
men bij de verlichte elfen die bij de slapende draak 
waken. Geniet van een Finse jacuzzi en keer dan 
terug naar de Grand-Place om de nacht weg te 
dansen. Licht!

Via de combinatie van openlucht activiteiten 
met een divers aanbod binnen is de sfeer bij weer 
en wind gegarandeerd.

Philippe Kauffmann, artistiek directeur van 
het Openingsfeest: "Er ligt nog een hele wereld 
tussen een springkasteel en zeer geavanceerde 
creaties. De bedoeling is het feest aan kunstenaars 
toe te vertrouwen en een sterk verhaal te vertellen. 
Voor Mons 2015 is het feest niet enkel te reduceren 
tot folklore of culturele activiteiten. Alle projecten 
zijn door een kunstenaar onder handen genomen, 
want enkel met sterke artistieke acts kunnen ze hun 
verhaal aan de mensen vertellen. Als de kunstenaar 
over een sterk universum beschikt, kan hij zo al zijn 
ideeën en bovenal zijn emoties overdragen! We 
proberen nieuwe soorten relaties tot stand te bren-
gen tussen de kunstenaars en het publiek. Deze 
bevorderen echte ontmoetingen, het gevoel om een 
uniek moment te delen dat op zijn beurt ontstaan is 
vanuit een unieke context.

18:00 > 00:00
—
MONS INTRAMUROS
—
24.01.2015 – 21.00 > 23.00
24.01.2015 – 18.00 > 00.00
+ AFTER PARTIES 
—
(GRAND-PLACE, THÉÂTRE DU MANÈGE, 
MAISON FOLIE, ALHAMBRA…)
—
GRATIS

FEEST / KUNST IN DE STAD

24
01
2015

ZAT.

OPENINGSFEEST
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DANS LE CADRE DE JEAN-PAUL LESPAGNARD, ARTISTE COMPLICE

PONCHOS
MODE  MONS INTRAMUROS
GRATIS

Welkom in Mons! Trek een van de 18.000 reflecterende poncho’s aan, die gemaakt zijn uit reddings-
dekens. Geen zorgen: u gaat niet dood. Het is gewoon de bedoeling dat u straalt en de stad verlicht als 
een van de 18.000 enorme discoballen van een enorme nachtclub in de open lucht. Thema van de avond? 
Verlichtingen, natuurlijk!

ELECTRO-TUNNEL
FRED SAPEY-TRIOMPHE 
INSTALLATIE / KUNST IN DE STAD  STATION VAN MONS

Het is geen geheim, de werken aan het toekomstige station voor Mons zullen nog geheel het jaar 2015 
bezoekers en pendelaars ontvangen. Om de werf in een poëtisch licht te plaatsen zal kunstenaar Fred 
Sapey Triomphe een titelend plafond aanbrengen op de verbindingsbrug tussen de verschillende perrons. 
Miljoenen led-lichtjes zullen interactief worden aangestuurd door meetbare criteria als geluidsniveau’s en 
temperatuur.

Een coproductie met avec Eurogare S.A.

MONS IN 2015 FOTO’S
EXPO / FEEST / KUNST IN DE STAD STATION VAN MONS 
18:00 > 24:00
ATELIERS FUCAM
GRATIS

Kijk eens naar het vogeltje! De fotoclub van Mons legt al sinds 1928 alles vast wat binnen de stad reilt en 
zeilt. Het is dus logisch dat de clubleden in het eerste clublokaal van het verlichte station van Mons hun 
werk van het hele jaar 2014 aan de reizigers mogen presenteren. 9 blokken met 52 foto’s tronen u er mee 
naar een andere wereld.

Een coproductie met Fondation Mons 2015 en Royal Photo-Club Montois Asbl.

DRAKEN!
FEEST / KUNST IN DE STAD  PLACE DE LA GRANDE PÊCHERIE 
18:00 > 24:00
GRATIS

In de thuisstad van de Doudou gaat er natuurlijk ook aandacht uit naar folklore! De organisatoren van het 
volksfeest van Messines (de "andere" folkloristische traditie van Mons) hebben een unieke collectie van 
alle draken uit Europa. Met tien van hen zullen ze een optocht door de straten van Mons houden. Kijk dus 
uit waar u loopt, tenzij u een goede engelbewaarder hebt!

INSTALLATION DE FEU - VUURINSTALLATIE
FEEST / KUNST IN DE STAD  PLACE DU PARC 
18:00 > 24:00
GRATIS

In enkele minuten tijd zal de Place du Parc in vuur en vlam staan. Samen met een honderdtal anderen 
kunt u het Compagnie Carabosse helpen om de duizenden kaarsen van zijn vuurinstallaties aan te steken. 
Ze hebben al pleinen over de hele wereld in vuur ontstoken. Betoveringen, glanzende ogen, dansende 
gebouwen: er is geen betere manier om gestalte te geven aan het thema van dit feest, "Verlichting".

ILLUMINATION DU BEFFROI - VERLICHTING VAN HET BELFORT
FEEST / KUNST IN DE STAD  JARDINS DU BEFFROI 
18:00 > 24:00
GRATIS

Samen met de Doudou en de neolithische mijnen van Spiennes maakt het Belfort deel uit van het Werel-
derfgoed van Unesco. Dit is een goede gelegenheid om het in de schijnwerpers te plaatsen voordat het in 
mei 2015 tot een museum wordt omgevormd. Bovendien is het de verdedigingstoren van Mons… Zeker 
op 24 januari moet het zichtbaar van ver zijn!

VANAF
24.01.15

24.01.15

24.01.15

24.01.15

24.01.15

24.01.15

15.06.15
>15.09.15
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Vuurinstallatie
© VINCENT MUTEAU
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>

Keyframes
© DROITS 
RÉSERVÉS

Hot Pots finlandais
FANTASTIC / lille3000
Pop Up " Jardins de Mode " (2012)
Bains nordiques
© YVES BERCEZ - lille3000
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IL ÉTAIT UNE FOIS – ER WAS EENS
FEEST / KUNST IN DE STAD  TUINEN VAN HET BELFORT
18:00 > 24:00
GRATIS

Als knipoog naar de stad van de Doudou ligt in de tuinen van het Belfort een enorme draak te slapen,  
die bewaakt wordt door honderden verlichte elfen. Men zou verwachten dat dit een 3D-installatie is, maar 
het is slechts een optische illusie met ontelbare vormen in kippengaas die van binnenuit verlicht worden. 
Een poëtische oase van rust te midden van het feestgedruis van het Openingsfeest.

KEYFRAMES
FEEST / KUNST IN DE STAD MARCHÉ AUX HERBES 
18:00 > 24:00
GRATIS

Een honderdtal robots die aan de gevels van de Marché aux Herbes bevestigd zijn, laten u dansen. Met 
hun geluidjes en afwisselend oplichtende LED’s lijkt het wel of ze bewegen. Nu is het uw beurt! Veel 
beter dan een nachtclub, in de open lucht, en voor fotografieliefhebbers is het een rechtstreekse ode aan 
Muybridge, de vader van de ontleding van bewegingen

DE GELUIDEN VAN DE NACHT
FEEST / KUNST IN DE STAD  CONSERVATORIUM
18:00 > 24:00

GRATIS

Van de verlichte binnenplaats tot het schemerdonker van een mysterieuze kapel, de studenten van ARTS², 
het conservatorium van Mons, combineren klank, beelden en performances. Innemende geluiden, diabo-
lische percussie, digitale projecties, acteurs die zich in de schaduwen hullen… Bevindt u zich hier op een 
andere planeet?

MAPPING 360°
FEEST / KUNST IN DE STAD  BINNENPLEIN VAN CARRÉ DES ARTS
18:00 > 24:00
GRATIS

In de zomer van 2014 werd het binnenplein van Carré des Arts volledig gerenoveerd en bekleed met vijf 
reusachtige doeken. Op de grond ligt een fresco van grafisch kunstenaar Jean-Luc Moerman. U zult vers-
teld staan van de videomapping op de vier gevels: clips van de Belgen van Dirty Monitor die in 3D en over 
360° geprojecteerd worden. Het doet uw hoofd tollen!

HOT POTS FINLANDAIS
FEEST / KUNST IN DE STAD 106 RUE DE NIMY
18:00 > 24:00

GRATIS

In een van onze tv-spots getuigde een Fin: "2015. Ik ben van Mons, en jij?"" Misschien loopt u hem wel 
tegen het lijf in een van de zes "hot spots", Finse jacuzzi’s in het gebouw van de Stichting Mons 2015 in de 
106 rue de Nimy. We hebben ons in het zweet gewerkt om tot Culturele Hoofdstad uitgeroepen te worden, 
en nu is het uw beurt!

SONG LINES
FEEST / KUNST IN DE STAD / PARTICIPATIF  RUE DE LA POTERIE
18:00 > 24:00

GRATIS

Tombe la neige in het Japans, Italiaans of Koreaans? Als u stapvoets door de rue de la Poterie gaat, hoort 
u deze hit achtereenvolgens in alle talen die in Mons voorkomen en ziet u de grote foto’s van zangers uit 
Mons en uit alle hoeken van de wereld. Een multiculturele hommage van het Vlaamse collectief Het Pakt 
aan een kind van de streek: Salvatore Adamo himself.

24.01.15

24.01.15

24.01.15

24.01.15

24.01.15
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OPENING PARTY - ORIGINAL REMIX
FEEST / KUNST IN DE STAD  MAISON FOLIE
18:00 > 03:00

GRATIS

Als de grootste tuinkabouterversiering ter wereld georganiseerd wordt, dan staat het Maison Folie, de 
pleisterplaats van Mons 2015, in vuur en vlam. Fanny Bouyagui en haar collectief uit Roubaix, Art Point M, 
zijn de koningen van de VG’s en DJ’s. Ze spelen ook met modeshows en multimedia-installaties. Didier 
Fusillier van Lille 3000 zweert enkel nog bij hen. Niet twijfelen, gaan

WOODSTOCK
FEEST / MUZIEK  THEATER VAN DE MANÈGE – GROTE ZAAL
18:00 > 02:00

GRATIS

Een vuurkorf voor de schouwburg van theater Le Manège en Jimmy Hendrix en Janis Joplin in de grote 
zaal. Maar ook de Brusselse Noa Moon die Paradise zingt en de Gentse An Pierlé met This burning. Er 
waait een wind van vrijheid door dit Woodstock 2015 met "flowerpower"-accenten. Met zijn status als 
Culturele Hoofdstad zal Mons immers een revolutie ontketenen! (programmatie wordt opgesteld en is 
onder voorbehoud van wijzigingen).

DISCOCLASSIX
FEEST / KUNST IN DE STAD  ALHAMBRA
20:00 > 02:00

GRATIS

Sinds hij aan het begin van 2014 de leiding overnam van het Koninklijk Kamerorkest van Wallonië, gaf pia-
nist Franck Braley aan zijn muzikanten een schokbehandeling. Associeert u klassieke muziek met vlinder-
dasjes en een stijve pink? Ga dan naar de Alhambra voor een verbluffende jamsessie. Nirvana unplugged 
is nog altijd Nirvana!

CONCERTO DE PUBLIC
FEEST / KUNST IN DE STAD  ÉGLISE STE ELISABETH
20:30 > 24:00

GRATIS

Een voorsmaakje van "400 coups"! 400 muzikanten worden uit het publiek gerecruteerd om samen een 
magistraal meesterwerk neer te zetten. Een maestro, een diva, een virtuoos… ze vliegen samen hoog en 
mooi, ze bereiken harmonie!
Een creatie voorgesteld door Culture.Wapi en de 18 gemeenten van Picardisch Wallonië, gerealiseerd door 
Les Facteurs d’amour met M.Zo, in muzikale regie door Elio Baudimont en choreografie door 
Gilles Monnart. 

Une création proposée par Culture.Wapi et 18 communes de Wallonie picarde, réalisée par les Facteurs d’amour avec M.Zo, à la direction 
artistique, Eloi Baudimont, à la direction musicale, Gilles Monnart à la chorégraphie.

SURROUND
FEEST / KUNST IN DE STAD  SINT-WALDETRUDIS COLLEGIALE KERK
20:30 > 24:00

GRATIS

Wat een bijzondere muzikale camping! Een vijftiental transparante iglotenten die van binnenuit verlicht 
worden, liggen in een kring voor de Sint-Waldetrudiskerk. In elk van hen bespeelt een nepmuzikant een 
instrument. Ga binnen in de tent om zijn muzieklijn te horen en ga in het midden van alle tenten staan om 
het geheel te beluisteren. Een tweede installatie door Het Pakt uit Kortrijk.

THE BEST IS YET TO COME
FEEST / KUNST IN DE STAD  SINT-WALDETRUDIS COLLEGIALE KERK
20:30 > 24:00

GRATIS

Om in de Sint-Waldetrudiskerk binnen te komen, moet u door een doolhof gaan van de bekende Vlaamse 
plastisch kunstenaar Filip Gillissen. Hij heeft een affiniteit met goud. U treedt binnen in een gang van 30 
meter die zich geleidelijk vult met gouddraden. Uiteindelijk sluiten die zich rond u als een luxueus oerwoud.

24.01.15

24.01.15

24.01.15

24.01.15

24.01.15

24.01.15
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The best is yet to come
© DROITS RÉSERVÉS



Mons 2015 
PERSDOSSIER 98

POLYPHONIC INSTALLATION #2 VOX LUMINIS
FEEST / KUNST IN DE STAD  SAINTE WAUDRU
18:00 > 20:00 CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE 
21:00 > 24:00
GRATIS

Orlando di Lasso, dat is geen klassieke muziek, maar magische muziek. Samen met Van Gogh, Verlaine 
en Sint-Joris is hij de held van Mons 2015. Vier enorme schermen op de belangrijkste plaatsen in de 
Sint-Waldetrudiskerk. Vier zangeressen van het ensemble Renaissance Vox Luminis. En hun stemmen die 
zich in het midden van de hoofdbeuk mengen. Zonder twijfel de hemel op aarde.

VUURWERK
FEEST / KUNST IN DE STAD  PLACE NERVIENNE
22:30 > 23:00
GRATIS

Bij een openingsfeest hoort knallend vuurwerk, ook in Mons. De pijlen worden afgeschoten vanuit de 
kazamatten Place Nervienne, maar zullen vanuit verschillende plekken van de stad zichtbaar zijn.

ENVOLÉE CHROMATIQUE
FEEST / KUNST IN DE STAD  GRAND-PLACE
21:00 > 22:00
GRATIS

Witte ballonnen die accordeonisten de lucht in tillen of die traag op de Grand-Place dansen en van kleur 
veranderen? Dat is ongetwijfeld de Envolée Chromatique: een monumentale stadsopera die u meevoert 
naar een onweerstaanbare visuele sprookjeswereld vol geluiden. Van Angers tot Taiwan, waar ook ter 
wereld kan geen enkele toeschouwer weerstaan aan deze dichterlijke bekoring. Laat u meevoeren!

DISCO!
FEEST / KUNST IN DE STAD  GRAND-PLACE
22:00 
GRATIS

We hebben alles gedaan om u weg te lokken van de Grand-Place van Mons, waar u vanzelf naartoe 
gezogen wordt… We hebben u laten verdwalen in steegjes, doodlopende straatjes, tuinen en huizen. 
Maar nu is het goed geweest. U hebt de stad herontdekt en mag nu terug naar de Grand-Place. Na het 
vuurwerk op de Place Nervienne is er een grote "megafuif" tot in de vroege uurtjes…

24.01.15

24.01.15

24.01.15

24.01.15
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Polyphonic installation #2 Vox Luminis
© DROITS RÉSERVÉS
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Fresque de MOMO 
© MOMO

MET ONDER MEER

Bonom (Vincent Glowinski)/Calvin 
Dussart En Charles Myncke/Atelier Pica 
Pica/Maarten Vanden Eynde/Ox/Sébastien 
Preschoux/Momo/Hell’o Monsters /Julia 
Wlodkowski/ Collectief Inject Love 
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INSTALLATIONS 
URBAINES !
Plots verschijnen ze 
in het straatbeeld

Een nieuwe en vrijgevochten generatie 
kunstenaars valt Mons binnen! 

Hun werkt duikt overal op: op pleinen, in 
straten en stegen, op elke kritieke plaats in de 
Europese Culturele Hoofdstad. Maar opgelet, we 
hebben hun werk niet zomaar uit de musea en 
galerieën gehaald om ze in de publieke ruimte op 
te dringen. Deze installaties vormen niet zomaar 
een openluchttentoonstelling van hedendaagse 
kunst. Veeleer gaat het hier om een reeks creaties 
die plots verschijnen wanneer men de hoek om 
draait. U geeft zelf de betekenis die u wilt aan een 
lawine van oude boeken die uit een venster van 
de universiteit valt, aan een benedenverdieping 
die in een reusachtige aquarium veranderd wordt, 
of aan reclame-graffiti en muurschilderingen door 
kunstenaars van overal, zelfs New York!  
Dat alles met de bedoeling u nieuwe dingen te 
laten ontdekken en, zonder dat we antwoorden 
kunnen geven, u aan te sporen tot vragen stellen. 
Wie ben ik? Waar ga ik heen? Wat doen wij samen? 
Is dat niet de essentie van kunst?…Aan u om het 
antwoord te geven.

MONS INTRAMUROS
—
DOORLOPEND: 04 .04.2015
—
GRATIS

KUNST IN DE STAD

04
04
2015

21
09
2015

SAM. LUN.

INSTALLATIES IN DE STAD!



Mons 2015 
PERSDOSSIER 102

TRUE STORY
INSTALLATIE IN DE STAD  MONS INTRAMUROS
GRATIS

Had u ze al gezien, die dichtgemetselde ramen in Mons? Wat verMons ze? Calvin Dussart en Charles 
Myncke, twee studenten van de kunstschool Arts au carré hadden een idee voor dit originele project. En 
ze voegen tal van knipogen toe door de ramen te beplakken met reproducties van comics en posters van 
Hollywoodfilms uit de fifties. The True Story!

LE GRAND LARGE, TERRITOIRE DE LA PENSÉE 
EXPO / KUNST IN DE STAD / PARCOURS  MONS INTRA MUROS + MAGASIN DE PAPIER
WOE ZAT. ZON. 12:00 > 18:00

Op initiatief van uitgevers Robbe en Dutrieux toont de Galerie van het Magasin de Papier originele litho’s 
en video’s waarin 24 Belgische en internationale kunstenaars hun kijk op de wereld geven. 300 vlaggen in 
de stad en bij het Grand Large, de jachthaven van Mons, gaan met die werken in dialoog over het thema 
vergankelijkheid.

Expo: Bruno Robbe en Daniel Dutrieux

 

A FOREST 
INSTALLATIE IN DE STAD RUE DES FRIPIERS
GRATIS

De beroemdste Belgische street art kunstenaar (aan wie we eerder de octopus op het plafond van Alham-
bra te danken hadden) ruilt de tag voor een filmische choreografie van lichtgevende vlekken, en verwerkt 
daarin de spookachtige dierenfiguren die hij onlangs nog tekende op de muren van de steden. 
Hypnotiserend.

FRESCO IN GEGLAZUURDE TEGELS
KUNST IN DE STAD  PASSAGE VICTOR HUGO
GRATIS

Grafiek is als hiphop: zo onontkoombaar dat het moeilijk is de codes ervan te vernieuwen. En toch is het juist 
dat wat het Atelier Pica Pica doet door samen te werken met een jonge Amerikaanse kunstenaar die met 
Chinese schaduwen het silhouet van bekende en kenmerkende gebouwen in de stad Mons reproduceert. Een 
geglazuurd mozaïek, heimelijk te ontdekken in de Passage Victor Hugo. Wat zich achter de schermen afspeelt.

RIVIER VAN BOEKEN
KUNST IN DE STAD MONS INTRAMUROS
GRATIS 

De Spaanse kunstenares Alicia Martin had geen betere plek kunnen kiezen dan de Universiteit van Mons, 
Place Warocqué, om haar lawine van boeken uit een venster te laten vallen. Sinds 2005 pakt ze uit met 
deze Biographias, met een theatraliteit die voorbijgangers fascineert en die hen – in een tijd waarin alles 
digitaal wordt – aanspreekt over het lot van kennis en herinnering.

ÀPD
04.04.15

VANAF
28.03.15

04.04.15
> 26.08.15

+
19.06.15

> 27.09.15

04.04.15
> 21.09.15

04.04.15
> 21.09.15

VINCENT GLOWINSKI 

De graffitiartiest, die Brusselse muren 
siert met zwart-wittekeningen van spinnen en 
skeletten, heeft een gezicht gekregen. Vincent 
Glowinski gaat vanaf nu zonder masker door 
het leven en verlegt zijn activiteit van de straat 
naar het podium. Hij is geboren in Parijs in 1986 
en studeerde aan Beaux-Arts de Paris en La 
Cambre (Ecole Nationale supérieure d’Arts 

Visuels de Bruxelles). Voor vele Brusselaars is hij 
de Brusselse Banksy. Hoewel (of net dankzij?) 
zijn werken een bepaalde vuilheid in  
zich dragen, passen ze volgens velen perfect 
bij de stad. Brussel koestert zijn werken, ze 
blijven mooi bewaard en bewonderd, er zijn zelfs 
Bonom-wandelingen.
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Rivière de livre 
© ALICIA MARTIN
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Cinetismons 
© LUDOVIC LE COUSTER
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PARESSEUX
KUNST IN DE STAD  MONS INTRAMUROS
GRATIS

Een kolonie "luiaards" in de bomen van de Place du Parc? Kunstenares Elodie Antoine wilde die grote 
apen met hun mooie bont reproduceren "omdat ze een zeer sculpturale vorm hebben… een soort harige, 
hangende wijnzakken, waarvan het gezicht niet te zien is." Haar eerder ludieke ingreep veroorzaakt ook 
twijfel en een lichte ongerustheid. Zouden ze leven?

MODERN MENHIRS
KUNST IN DE STAD  PLACE DU PARC

GRATIS

Drie menhirs van rode baksteen uit de regio: Carnac in Mons… en de humor van Maarten Vanden Eynde. 
Als geen ander weet deze Vlaamse kunstenaar hoe hij materialen en gebruiksvoorwerpen een verfrissend 
ironische twist kan geven. Maar zijn werk is ook zeer ernstig. Is hij niet de uitvinder van de "genetologie", 
de leer der eerste dingen? Waarvan akte.
 

POSTER TIME
KUNST IN DE STAD RUE SAMSON

GRATIS

Hebt u schoon genoeg van al die reclame? Dat treft, OX ook! Deze Franse artiest is een openlijk aanhan-
ger van "Brandalisme" (van het Engelse "brand", wat "merk" betekent, en vandalisme). In dit van oorsprong 
Britse subgenre van steet art worden bestaande reclameposters bewerkt of wordt nieuwe "reclame" 
gemaakt om de publieke ruimte te "zuiveren". In de Rue Samson… tegen Goliath!

Rue Samson, met medewerking van Belgian Posters

CINETISMONS
KUNST IN DE STAD  MONS INTRAMUROS

GRATIS

Veertigers en ouder, dit werk zal u aan de knutsellessen van vroeger herinneren. Deze installatie van 
veelkleurige kabels die gebouwen met elkaar verbinden doet denken aan de werkjes met spijkertjes en 
daar rond gespannen draden waarmee u zich in uw jonge jaren bezighield. Alle gekheid op een stokje: 
Sébastien Preschoux voegde er zijn bijzondere talent aan toe en creëerde een uniek 3D beeld vol optische 
effecten. Niet slecht als bezigheid…

FRESCO VAN MOMO
KUNST IN DE STAD RUE DE CANTIMPRET, 14

GRATIS

13 kilometer! Zo lang was de langste tag ter wereld, die kriskras door Manhattan liep zonder dat de New 
Yorkers het zelf doorhadden. De artiest die hiervoor verantwoordelijk was, heet MOMO (een allusie op 
MoMA, het museum voor moderne kunst in New York?). Hij tekent nieuwe stadskaarten op basis van 
minuscule ingrepen of monumentale schilderijen, zoals hier in Mons, met gestreepte vlakke tinten. Mooi!

HELL’O MONSTERS
KUNST IN DE STAD RUE DU 11 NOVEMBRE
GRATIS

Het Belgische collectief Hell’O Monsters betovert ons met de verdraaide symbolen van onze mys-
tiek-esoterische tradities, die ze toevertrouwen aan de helden van tekenfilms en stripverhalen, als graffiti 
aanbrengen in onze straten en virtueel tot leven brengen op het web. Een ironische kijk op de zeden en 
gewoonten van ons, geciviliseerde mensen, die vorm krijgt in een levendige en mystieke muurschildering 
rond het thema van de Doudou.
Rue du Onze Novembre

VERY EXPENSIVE
KUNST IN DE STAD  RUE DE CANTIMPRET, 13

GRATIS

De Antwerpse kunstenares Julia Wlodkowski, die gepassioneerd is door existentiële vragen bij het alle-
daagse, plaatst een gigantische vaas op een dito sierkleedje. Very expensive is een eerbetoon aan haar 
Poolse grootmoeder en een ironische bespiegeling bij het eenvoudige leven dat ons vandaag onmogelijk 
wordt gemaakt door de consumptiemaatschappij. Opgepast, kostbaar!

04.04.15
> 21.09.15

04.04.15
> 21.09.15

04.04.15
> 21.09.15

04.04.15
> 21.09.15

04.04.15
> 21.09.15

ÀPD
04.04.15

ÀPD
04.04.15
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INJECT LOVE
KUNST IN DE STAD  MONS INTRAMUROS

GRATIS 

Steeds weer keert het hart terug in het werk van het Gentse collectief INJECT LOVE. Vaak om afbreuk 
te doen aan de tirannie van het geluk, zoals in Lovestruck, waarin een persoon door een gigantisch hart 
wordt verpletterd, op de manier van kunstenaar Maurizio Cattelan; of in Heil Love en de vaandels van een 
"Reich der liefde". Een reuzengroothart van verbodsborden bij het binnenkomen van Mons.
Rotonde Boulevard Winston Churchill/Charles.

In samenwerking met de Stad Gent 

PUBLIC ART FITNESS
KUNST IN DE STAD  MONS INTRAMUROS

GRATIS

Nadat hij u tijdens het openingsfeest gevangenhield in de gouden lianen van zijn labyrint aan de ingang 
van de Sint-Waldetrudiskerk, gebruikt de Vlaamse kunstenaar opnieuw goud, zijn geliefkoosde materiaal. 
Dit keer om een fitnessbank te beplakken, die voor vrij gebruik werd achtergelaten in een park. Zie het 
vooral niet als kritiek op de dictatuur van de schoonheid en onze narcistische samenleving…

MONS IN 2015 FOTO’S: EEN SUBJECTIEVE KIJK
INSTALLATIE IN DE STAD  ATELIERS DES FUCAM
GRATIS

Mons in 2015 foto’s? Dat is de subjectieve kijk op de stad en haar bewoners door de fotoclub van Mons, 
versterkt met fotografen uit andere regio’s. Ter gelegenheid van het openingsfeest vormen ze samen 
één groot geheel op de Place Léopold. Nadien zullen ze in kleinere groepjes te zien zijn in de straten en 
gebouwen van de stad. Houd de ogen open!

AQUARIUM
INSTALLATIE IN DE STAD  TBC

Een aquarium bij wijze van benedenverdieping! We zijn nog op zoek naar de locatie… en de vergunning. 
Alweer draait Alex Chinneck de werkelijkheid om. Deze dertigjarige Londense kunstenaar en designer 
zette al eens letterlijk een huis op zijn kop… In zijn eentje vat hij de ingrepen in de openbare ruimte van 
Mons samen: plots is het er!

CUBICULUM MUSICAE LASSUS
MUZIEK  ARSONIC - GROTE ZAAL 

Cubi… wat? Gewoon een muziekkamer, kubusvormig en hermetisch. Muziek en beelden nemen u 
gedurende enkele minuten mee naar de 16e eeuw, de tijd van de illustere Monsse componist Orlando di 
Lasso. Maak je klaar voor een reisje naar de renaissance dankzij de buitengewone teletijdmachine van het 
Centre d’Études Supérieures de la Renaissance in Tours.
ARSONIC
Met: Philippe Vendrix

PEAU D’ÂNE
EXPO  MAISON FOLIE 

De niet in een categorie onder te brengen artieste Fanny Bouyagui en haar collectief Roubaix Art Point 
M keren terug naar Dancing Machine, hun eigen installatie uit 2010 in Hôtel Europa, in Lille. Een psyche-
delisch en funky hotel voor maffe verhalen en legenden, zoals Charles Perraults Geschiedenis van de 
Ezelshuid, "doordrongen van een klamme en duistere sensualiteit", schreef Télérama destijds.

LA CHAUMIÈRE
EXPO  TUIN VAN DE BURGEMEESTER

Alsof u bij de Aardappeleters van Van Gogh binnenstapt! Dat is de unieke ervaring die u kunt beleven  
in La Chaumière (het huisje): een reproductie op ware grootte van een bouwvallig lemen huisje in de  
Borinage. Binnenin vindt u, in 3D, het beroemde tafereel dat de schilder in 1885 maakte en dat tegelijk  
op doek te bewonderen zal zijn tijdens de grote tentoonstelling die aan hem in het BAM wordt gewijd.

04.04.15
> 21.09.15

04.04.15
> 21.09.15

15.06.15
> 15.09.15

28.03.15
> 21.09.15

10.09.15
> 01.02.15

28.01.15
> 18.10.15

30.01.15
> 27.09.15
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Inject Love 
© INJECT LOVE
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Dominoes
© ELSA LEVECOT

BARRICADES POÉTIQUES  
MET ONDER ANDERE 

Kurt Perschke / Station House 
Opera / Amicale De Production / Groupenfonc-
tion / Roger Bernat/Groupe Ljud /  
Collectif Rien De Spécial / Bonom (Vincent 
Glowinski) / Arts² / Ne Pas Plier / Ilotopie…
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LA VILLE  
EN JEU(X)
Plots verschijnen 
ze in het straatbeeld

Zit er een vleugje Sixties, situationisme en 
een beetje mei ‘68 aan deze "Ville en jeu(x)", de 
stad die in handen wordt gegeven van kunstenaars 
en performers die er naar hartenlust onrust kunnen 
zaaien? Die grote rode bal die telkens weer tussen 
andere gebouwen gekneld raakt: onschuldig? Die 
veelkleurige goden in onze straten: ongevaarlijk? 
Die omheining die de gebarsten ruit van een 
bushokje vervangt: amusant? Ja en neen, want 
dat alles legt ook de vinger op een steeds meer 
afgebakende stedelijke omgeving, een plaats die 
steeds commerciëler wordt en die functioneert 
volgens een systeem dat ons de grote historische 
opstoten van vrijheid doet betreuren.  
Deze kunstenaars schudden u wakker. Ze nodigen 
u uit om te denken, te doen, te dansen, als het 
moet tot u in trance raakt. Misschien krijgt u wel 
plots zin om op hun poëtische barricade te gaan 
staan. Dat is "Ville en jeu(x)": de stad is van u!

Tijdens Ville en jeu(x) nemen tal van 
kunstenaars en performers de stad Mons in 
om onrust te zaaien. Van een grote rode bal 
die elke dag van plaats verandert tot een 
dominoparcours van 3 kilometer lang… Allemaal 
dingen die u aan het denken zetten over een 
steeds meer afgebakende stedelijke omgeving 
en u uitnodigen die op losse schroeven te 
zetten. Durf subversief te zijn!

MONS INTRAMUROS
—
GRATIS

PARCOURS 
FEEST / KUNST IN DE STAD

14
05
2015

24
05
2015

DON. ZON.

OP DE ARTISTIEKE BARRICADE VAN VILLE EN JEU(X)
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RED BALL
INSTALLATION / ART EN VILLE  MONS INTRAMUROS

GRATIS

De grote, rode, opblaasbare bal van Kurt Pershke reisde al de wereld rond. Hij raakt gekneld tussen twee 
gebouwen en verandert dagelijks van plaats, naargelang de fantasie van de kunstenaar of de wensen van 
voorbijgangers die er nieuwsgierig aan voelen of tegen stuiteren. "De bal is een katalysator voor ontmoe-
tingen" zegt hij, "en een goede manier om onze verbeelding te wekken."

 

DOMINOES
CIE STATION HOUSE OPERA 
KUNST IN DE STAD  MONS INTRAMUROS

GRATIS

De eenvoudigste ideeën zijn de beste! In dit geval, gewoon een rij dominostenen. Behalve dan dat het hier 
gaat om duizenden Ytong-blokken, door honderden vrijwilligers opgesteld over een afstand van  
3 kilometer. De rij loopt door straten, parken en gebouwen; ze verdwijnt, verschijnt terug en kluistert de 
stad aan haar gek verloop. Een keten die alles verbindt.

PRIDE
DANSE / PARTICIPATIF  MONS INTRAMUROS

GRATIS

Ze namen al deel aan de feestelijke inwijding van de Stichting Mons 2015 met een grote stille playback die 
alle deelnemers zeer sterk betrok. Op een gelijkaardige manier laat Groupenfonction een groep dansen in 
de openbare ruimte, als evenveel eenzame zielen, verbonden door een stille beat die hen stap voor stap 
tot de uitputting drijft. Fascinerend.
 
Productie Groupenfonction / Concept Arnaud Pirault 

MÉDUSES 
BONOM
PERFORMANCE / ART EN VILLE  SAINTE-WAUDRU

GRATIS

Sinds zijn werk te zien was in l’Iselp (Brussel) kennen we Bonom ook als Vincent Glowinsky.  
De beroemdste Belgische street art kunstenaar (aan wie we eerder de octopus op het plafond van de 
Alhambra te danken hadden) ruilt de tag voor een filmische choreografie van lichtgevende vlekken. Op een 
reusachtig scherm bij de Collegiale Kerk van Sint-Waldetrudis verwerkt hij daarin de spookachtige dierenfi-
guren die hij onlangs nog tekende op de muren van de steden. Hypnotiserend.

HET KAMP 
COLLECTIEF RIEN DE SPÉCIAL
PERFORMANCE  MONS INTRAMUROS

GRATIS

Afspraak bij het "detox-kamp" waar drie kornuiten van het collectief Rien de Spécial het onmogelijke 
proberen! Een dag zonder smartphone, zonder sociale netwerken, zonder kleren; kortom, zonder al het 
klatergoud van de moderne tijd dat dag in dag uit aan ons lichaam kleeft. Zullen ze weer genieten van 
eenvoudige dingen, zoals een bloem plukken, goeiedag zeggen en echte relaties aanknopen? Een uitda-
ging voor elk van ons.
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Pride 
© SYLVIA GIAMBRONE
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STREET WALKER
LJUD
KUNST IN DE STAD / PARCOURS  MONS INTRAMUROS
GRATIS

De performers van de Sloveense groep Ljud zien overal kunst. Ze hoeven maar naar de Brico te gaan,  
een urinoir te signeren en ze hebben een "Duchamp" voor 50 euro! Gekleed als museumsuppoosten doen 
ze hetzelfde in de straten van Mons: ze toveren een lijst tevoorschijn en een wolk wordt plots een Magritte, 
of ze ontdekken een Rothko in een roestige deur. Mons? Eén groot openluchtmuseum!

CHASSE AUX TRÉSORS
L’AMICALE DE PRODUCTION
KUNST IN DE STAD  MONS INTRAMUROS

GRATIS

Julien Fournet, Antoine Defoort en hun vrienden, die werden bewierookt sinds ze in 2013 het toneel 
van het Festival van Avignon opnieuw uitvonden met Germinal, storten zich deze keer op het concept 
van de schattenjacht. Zelf stellen ze dat ze "het wiel opnieuw trachten uit te vinden"… Spannend en 
onvoorstelbaar, tot in alle uithoeken van de Culturele Hoofdstad.

DOMINI PÙBLIC 
ROGER BERNAT
THEATER / KUNST IN DE STAD  MONS INTRAMUROS

GRATIS

De Catalaanse regisseur Roger Bernat verzamelt op een plein een groep toeschouwers/acteurs en vraagt 
elk van hen, via een hoofdtelefoon, dezelfde bewegingen uit te voeren die hij zou maken om het internet 
te raadplegen of een computer te bedienen. Een verbazingwekkende choreografie, waarin de configuratie 
van een sociaal netwerk en de computerlogica die ons leven beheerst tot leven komen. Mis dit evenement, 
dat in 2009 één van de hoogtepunten vormde van het Kunstenfestivaldesarts in Brussel. Een levensgroot 
gezelschapsspel waarbij de toeschouwer meer is dan zomaar een pion.

LUNA PARK
SUPERBE INTERACTIVE
DIGITAAL / KUNST IN DE STAD MONS INTRAMUROS

GRATIS

De designers van studio Super Interactive in Namur, meesters in de digitale animatie, weten hoe ze u 
kippenvel moeten bezorgen. Bijvoorbeeld met hun sneeuwbal, die voorbijgangers zelf konden laten 
bewegen en waarvan ze de glinsters voor hun ogen zagen schitteren… op de gevel van een kathedraal. 
Een gelijkaardig mapping idee brengen ze naar Mons, maar deze keer werken ze met de wereld van de 
lunaparken, Pac-Man en andere Space Invaders. Heerlijk regressief.

 

GENS DE COULEUR
ILOTOPIE
INTERVENTION / KUNST IN DE STAD MONS INTRAMUROS

GRATIS

Het doet denken aan een bende Griekse goden, onder handen genomen door Benetton. In het rood, 
blauw of groen lopen ze poedelnaakt rond. Voorbijgangers zijn verbijsterd, autobestuurders gaan op de 
rem staan. Al 35 jaar plegen Bruno Schnebelin en de activisten van zijn ‘Ilotopie’ visuele aanslagen,  
die onrust zaaien in de stad. Tegen onverschilligheid; voor het verschil.

RÉPARATEUR DE RUE
INTERVENTION / ART EN VILLE  MONS INTRAMUROS

GRATIS

Manu Tention, alias Emmanuel Bayon, is hooguit 23 jaar. Hij heeft iets innemends, is jong en onderne-
mend, joviaal en pretentieloos. Maar hij brengt goede dingen naar de steden en de mensen. Hij herstelt  
en laat zijn merkteken, de kleur rood, achter op de wonden van de stad. In 2015 zit de Straathersteller  
vol kleine attenties voor Mons.
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VISITE GUIDÉE DÉCALÉE
MUZIEK / PARCOURS  MONS INTRAMUROS

GRATIS

Don Fiasko: een heel programma voor dit ensemble van 12 muzikanten in een variabele samenstelling,  
dat bijna 17 jaar geleden werd opgericht in Mons. Laat u meevoeren door de onweerstaanbare groove van 
dit stedelijk sound system. Het neemt u mee op een nooit eerder gezien bezoek aan de stad. Als perma-
nente bedreiging voor de openbare orde nodigt het u uit te bezwijken voor zijn trance.

CREATIE CAS
THEATER / KUNST IN DE STAD  MONS INTRAMUROS

GRATIS

Opgelet, talent! De jonge acteurs profiteren van de uitstraling van de Europese Culturele Hoofdstad.  
De CAS, de Waalse centra voor toneelkunst, kregen carte blanche om hun talent te tonen, contacten te 
leggen met professionals uit de sector en op een goedkopere manier de tewerkstellingskansen voor jong 
talent bij de theaters te bevorderen. Geen overbodige luxe in tijden van crisis.

SLOTFEEST
FEEST / KUNST IN DE STAD  MONS INTRAMUROS

GRATIS

Een rave party als afsluiter van Ville en jeu(x)? Houd uw smartphone in de gaten, check geregeld uw 
e-mails en de pagina’s van Mons 2015 op Facebook, Twitter of Google+. Binnen de 24 uur voor het evene-
ment verneemt u al wat u moet weten. Daarna zijn we niks meer. De stad speelt en is van u. Ciao!

FEUX DE LA SAINT-JEAN
FEEST / KUNST IN DE STAD  MONS INTRAMUROS
PLACE NERVIENNE / GRAND-PLACE

GRATIS

De heidense samenlevingen vierden bij de zomerwende een vruchtbaarheidsfeest. In Mons kende men 
op 23 juni 1990 de herintrede van de Feux en ze zijn er niet meer mee gestopt! Stoeten met trommelaars 
doorkruisen de stad om de verschillende culturele activiteiten aan te kondigen. Er wordt daarna ook een 
groot vuur aangestoken op de Place Nervienne.
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Sun City 
© ART POINT M
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SUN CITY
LABYRINTHVAN ZONNEBLOEMEN

8.000 zonnebloemen vormen een doolhof 
dat 2000 m² aan gangen verbergt. 10 dagen lang 
kunt u dit poëtische en ludieke doolhof ontdekken 
op de Grote Markt. Wandel erin rond, laat u 
meevoeren langs het geluidsparcours en ontdek tal 
van installaties die verspreid over het plantaardige 
labyrint staan, als kleine verrassingen om te 
bekijken en te beleven.

Avec l’aide précieuse de la Province de Hainaut (Département des 
Espaces verts)

GRAND-PLACE VAN GOGH

Van Gogh heeft ze geschilderd, zij hebben 
ze geplant. Of liever, zij "heeft" ze geplant: onze 
meewerkende kunstenares Fanny Bouyagui. 
Samen met haar collectief Art Point M is ze gek 
genoeg om in juli op de Grand-Place een labyrint 
van 8.000 zonnebloemen te zaaien, die – terloops 
vermeld – twee jaar onderzoek hebben gevergd op 
de provinciale tuinbouwschool. U kunt er genieten 
van tal van activiteiten. In augustus nipt u aan een 
cocktail in een van de 250 strandstoelen die de 
zonnebloemen verdrongen zullen hebben, en met 
een hoofdtelefoon geniet u van de "akoestische" 
muziek die live wordt gebracht vanop een kiosk. 
En terwijl u lekker luiert, wordt er voor uw kinderen 
gezorgd in de Tuinen van het Belfort, voor de 

gelegenheid omgevormd tot een attractiepark uit 
andere tijden. Niet te missen is ook het circus van 
de Cie XY en hun stijlvolle acrobatieën. En om 
af te sluiten, afspraak bij het Grand Large voor 
een bijeenkomst van spectaculaire boten en een 
vuurwerkshow op het water. Leve de zomer!

ART POINT M (FANNY BOUYAGUI)
—
GRAND PLACE
—
GRATIS

KUNST IN DE STAD

17
07
2015

26
07
2016

VRI. ZON.

Sun City 
© ART POINT M

VURIGE ZOMER
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FEUX DE LA SAINT-JEAN
FEEST  PLACE NERVIENNE / GRAND-PLACE
GRATIS

De heidense samenlevingen vierden bij de 
zomerwende een vruchtbaarheidsfeest. In Mons 
kende men op 23 juni 1990 de herintrede van de 
Feux en ze zijn er niet meer mee gestopt! Stoeten 
met trommelaars doorkruisen de stad om de ver-
schillende culturele activiteiten aan te kondigen.  
Er wordt daarna ook een groot vuur aangestoken 
op de Place Nervienne.

26
06
2015

28
06
2015

VRI. ZON.

ARMADA VAN DE DUIZEND VUREN
 KUNST IN DE STAD / PARCOURS GRAND LARGE

Vijf dagen lang hult het Grand Large, de plezie-
rhaven van Mons, zich in duizend vuren. Voor 
deze gelegenheid kunt u op talloze boten en aken 
genieten van concerten, theatervoorstellingen, 
scheepstentoonstellingen en vuurwerk. Zo wordt 
het Grand Large, voor enkele dagen althans, dé 
plek waar de Picardische (Belgische en Franse),  
de Waalse en de Brusselse culturen samenvloeien.

26
08
2015

30
08
2015

WOE. ZON.

DIMANCHE TOQUÉ
FEEST / GASTRONOMIE  GRAND-PLACE & JARDINS DU BEFFROI
GRATIS

Het grote publiek krijgt de kans om tijdens een 
grootschalige stadsbarbecue topchefs te ontdekken 
in de tuin van het Belfort en op de Grote Markt.

06
09
2015

ZON.

Dimanche Toqué
© ANDY CRAPS
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FÊTES DE WALLONIE  
CONCERT DE SALVATORE ADAMO
MUZIEK  GRAND-PLACE

Salvatore Adamo won op zestienjarige leeftijd 
zijn eerste radiowedstrijd met Si j’osais, in 1959, 
in het Théâtre Royal van Bergen waar hij sinds 
2002 Ereburger is. Adamo is een Bergenaar. En u? 
Afspraak in september op de Grote markt: een klas-
siek orkest begeleidt hem doorheen zijn grootste 
successen.

DANS LE CADRE DE MALINES, VILLE PARTENAIRE
DANS LE CADRE DE LA SEMAINE LASSUS 
VIVA ORLANDO! BARATHON LASSUS
Ensemble Zefiro Torna, Jurgen De Bruyn, Chœur 
amateur Mezza Voce, Aldo Platteau 
FEEST / MUZIEK  MONS 
14:00 > 18:00

In de straten, op de historische plaatsen en in de 
cafés van Mons glipt de geest van Lassus binnen 
in het dagelijks leven van Mons, in de vorm van 
drinkliederen, klaagzangen en villanella’s.

19
09
2015

10
10
2015

ZON.

ZAT.

Fêtes de Wallonie 
© ALLE RECHTEN GERESERVEERD

PARCOURS - 40
EXPO / KUNST IN DE STAD 
STADSCENTRUM
10:00 > 18:00 

Twee weekends lang bezetten jonge kunstenaars 
onder de 40 jaar de binnenstad (huizen, winkels, 
zolders, scholen enz.) en belegeren ze musea die 
gewoonlijk niet aan hun kunstvorm gewijd zijn. 
Wandel door de straten van de stad en ontdek hun 
werken langs het parcours…

10 11
10
2015

17 18
10
2015

DIN.    WOE. ZAT.    ZON.

Parcours -40 
© FRÉDÉRIC BUCHET
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Une semaine avec  
Jacques Du Brœucq 
© GREGORY MATHELOT
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UNE SEMAINE 
AVEC JACQUES 
DU BRŒUCQ
(1500~10, Mons  1584, Mons)

DE MYSTERIEUZE 
MEESTERKUNSTENAAR VAN KEIZER 
KAREL 

Van 10 tot 18 oktober 2015 schetsen 
tentoonstellingen, colloquia, vieringen en 
publicaties het leven en werk van Jacques Du 
Brœucq. Deze Bergense architect, ornament- en 
beeldhouwer, die bij leven tot "Meesterkunstenaar" 
werd benoemd door Keizer Karel V, blijft 
ongrijpbaar, verwarrend en mysterieus voor allen 
die tot zijn monumentale œuvre willen doordringen. 
Zeker omdat nu maar delen van zijn werk 
overblijven. Het werk van Du Brœucq was zeer 
belangrijk binnen de Noord-Europese renaissance-
architectuur en fascineerde zijn opdrachtgevers, 
stuk voor stuk hoogstaande kenners: Jean de 
Hennin-Liétard, grootstalmeester van de Keizer, 
koningin Maria van Hongarije, zus van Keizer Karel 
en haar beschermsters, de kanunnikessen van 
de Heilige Waldetrudis. De architect in Jacques 
Du Brœucq wekt de geestdrift, de ornamentist 
betovert en de beeldhouwer ontroert. Het kasteel 
van Boussu, een aantal beelden in de Onze-Lieve-
Vrouwekathedraal van Saint-Omer of delen van 
het doksaal van de Collegiale Kerk van Sint-
Waldetrudis getuigen van zijn integere kijk op de 
spannende en onrustige tijd waarin hij leefde. 
Denkers, schrijvers en kunstenaars dweepten met 
een nieuw mensbeeld, gebaseerd op kennis en 
vrijheid van denken, maar tegelijk was het gevaarlijk 
de Hervorming te steunen! Du Brœucq, die het 
protestantse geloof aanhing, ontsnapte slechts aan 
het doodvonnis dankzij de tussenkomst van de 
barmhartige kanunnikessen van Sint-Waldetrudis. 
Als boetedoening en bewijs van zijn trouw aan het 

katholieke geloof moest hij een beeldhouwwerk van 
Sint-Bartholomeus, patroonheilige van de Bergense 
leerlooiers maken. Hij zou zijn eigen gezicht aan 
het beeld van de levend gevilde martelaar hebben 
gegeven en zo uitdrukking hebben gegeven aan de 
getormenteerde vragen van een tot God gekeerd 
kunstenaar. De rusteloze en diep menselijke, zachte 
houding van het beeld staat in contrast met het 
starre en immobiele karakter van de middeleeuwse 
voorstellingen; het albast lijkt te trillen in het licht. 
Net als het leven, het geloof en hun paradoxen. 
Sinds 1584 rust de kunstenaar onder het koor van 
de Sint-Waldetrudiskerk. Het parcours van een 
getalenteerd en bewierookt kunstenaar, trouw aan 
zijn idealen.

Tentoonstellingen…

HYPERGOTIEK DOORGELICHT 
EXPO/ MUSEUM/ DIGITAAL  SINT-WALDETRUDISKERK
24.01 > 26.04.15
3€

De kanunnikessen van Sint-Waldetrudis hadden lef 
toen ze bij Du Brœucq beelden bestelden die sterk 
afweken van de gotische stijl van hun kerk! Ontdek 
in een ludiek multimedia-parcours, ontworpen door 
de UMons, de contrasten en de rijkdom van deze 
fascinerende plek.
 

COLLÉGIALE SAINTE-WAUDRU/CHAPELLE  
DU BÉLIAN/CHÂTEAU DE BOUSSU
—
GRATIS

 COLLOQUIUM / PUBLICATIE
FEEST / EXPO

10
10
2015

18
10
2016

ZAT. ZON.

EEN WEEK MET JACQUES DU BRŒUCQ 
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TAFELKUNST IN BOUSSU
EXPOSITION / GASTRONOMIE  KASTEEL VAN BOUSSU

Dienbladen, borden, glazen en bestek zijn te bewonderen in het kasteel van Boussu, tussen de muren die 
vier eeuwen geleden werden ontworpen door Jacques Du Brœucq. Het kasteel, een laatste overblijfsel van 
het werk van de geniale Bergense renaissance-architect, wordt een museum en documentatiecentrum..

BANKET
GASTRONOMIE  KASTEEL VAN BOUSSU

12:00

Park van het Kasteel van Boussu
U geniet van de verfijnde gerechten van Lancelot de Casteau, begeleid door de muziek van Orlandus Las-
sus in een decor ontworpen door Jacques Du Brœucq? Dan bent u te gast aan het buitengewone renais-
sancebanket, voor de gelegenheid ingericht door traiteur Yves Cousin en opgeluisterd door het ensemble 
Zefiro Torna en het koor Mezza Voce!

DU BRŒUCQ REVIVAL
EXPO  KAPEL VAN DE BÉLIAN - BERGEN

Stap binnen in de kapel van de Bélian en land in het kasteel van Boussu, in Mariemont of Saint-Omer, 
tussen de standbeelden en de vaak verdwenen muren van de geniale Bergense renaissance-architect en 
beeldhouwer: een virtueel universum, nagebouwd door de faculteit architectuur van de UMons.

INTERNATIONAAL COLLOQUIUM JACQUES DU BRŒUCQ
CONFÉRENCE  OP 12 & 14.10.2015 IN DE UMONS,
OP 13.10.2015 IN HET CULTUREEL CENTRUM VAN BOUSSU

Historici en internationale onderzoekers buigen zich over de reconstructie van het Paleis van Maria van 
Hongarije en het ornamentale concept van Jacques Du Brœucq in 1549 voor het banket naar aanleiding 
van de opvolging van Keizer Karel door diens zoon Filips II van Spanje.

GEKLASSEERDE SCHATTEN IN DE FRANSE GEMEENSCHAP
PUBLICATIES VAN DE FEDERATIE WALLONIË-BRUSSEL

Van de kerkschat van Oignies tot de beeldhouwwerken van Jacques Du Brœucq, van middeleeuwse 
reliekschrijnen tot de sarcofaag van Chrodoara en de dynamo van Zénobe Gramme, toont dit mooie kunst- 
en geschiedenisboek de mooiste objecten uit het roerend erfgoed van Wallonië.

CATALOGUS JACQUES DU BRŒUCQ
PUBLICATIES  BRÉPOLS

Fotograaf Vincent Rousseau en kunsthistoricus Léon Lock belichten het werk van de Bergense renais-
sance-architect en beeldhouwer Jacques Du Brœucq. Ze nemen u mee naar tijd van deze buitengewone 
kunstenaar die door Keizer Karel officieel tot "Meesterkunstenaar" werd benoemd. INCERTAIN!!!!

09.10.15
>18.10.15

10.10.15
>13.12.15

12.10.15
>14.12.15

12.10.15

12.10.15

10 & 11.10.15



121

bij onze 
partners

EXPO GENT - HISTORISCH CENTRUM
GRATIS
WWW.LICHTFESTIVALGENT.BE

Na de start van de feestelijkheden trekt Mons 2015 
op weg. Na het dolle Openingsfeest in Mons neemt 
Gent, als partnerstad, de fakkel over. Er komt licht 
in het hartje van de winter, zo belooft de stad! 
Installaties in de stad, projecties, lichtsculpturen, 
performance… Vier dagen lang worden pleinen, 
kanalen, het belfort en de straten van het 
historische centrum het decor van een verrassend 
artistiek programma dat een unieke blik wil werpen 
op de stad en de pareltjes uit haar erfgoed.
Kunstenaars en performers uit heel Europa en 
de wereld, meer dan 500.000 bezoekers… Gent 
wordt een drukke ontmoetingsplaats, waar kunst 
en cultuur samenkomen en dienen als bron van 
inspiratie, fascinatie.
Gent werd bekroond tot "UNESCO creative city 
of music" en werkt ook samen met Mons 2015 
aan de unieke opera l’Autre Hiver van Dominique 
Pauwels, Normand Chaurette, Denis Marleau en 
Stéphanie Jasmin, een project ondersteund door 
LOD-muziektheater.

29
01
2015

31
01
2015

DON. ZAT.
GENT, PARTNERSTAD 

LICHTFESTIVAL

Lichtfestival
© GENT
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Pairi Daiza, de Tuin van de Wereld, neemt de 
bezoekers mee van het ene continent naar het 
andere, tussen de planten, dieren, culturele en 
spirituele rijkdommen die zijn ondergebracht op dit 
domein dat vroeger werd bewoond door de Cister-
ciënzers van de abdij van Cambron.
Geïnspireerd door het eerbetoon aan Van Gogh 
opent het park ter gelegenheid van Mons 2015 
een nieuwe tuin waarbij de bezoeker kennismaakt 
met de prachtigste werken van impressionistische 
kunstenaars. Het thema "tuin" wordt zo behandeld 
dat alle zichten, lichten en kleuren ons meenemen 
naar de wereld van schilders zoals Monet, Manet, 
Pissarro en Renoir.
De tuin wordt een schildersezel, de hemel een 
doek en de planten de penseeltrekken.
Beweging, vluchtige indrukken en een vloeiende 
ruimte worden werkelijkheid via een beweging, 
een waterstroom in dit geval die ons meeneemt 
naar een reële maar ook bucolische wereld die 
geïnspireerd is op de natuur rondom ons.

Deze kunstenaars worden vrij gevoed door de 
natuur, wij zullen ons nu vrij voeden met hun 
werken om een tuin vol illusies, verrassingen en 
kleuren te creëren.
En waarom niet een écht "déjeuner sur l’herbe" op 
het einde van het bezoek?

04
04
2015

08
11
2015

ZAT. ZON.
DE IMPRESSIONISTISCHE TUIN
Pairi Daiza
DOMAINE DE CAMBRON
WWW.PAIRIDAIZA.EU
28,5 / 26,5 / 23,5€

De impressionistische tuin 
© PAIRI DAIZA, 2014

Al sinds 2010 waait er elk jaar met Pinksteren en 
dolle wind door Wihéries. 
In dit kleine "muzikantendorpje" in Dour, brengt 
Les tornades, een intiem straatkunstfestival elk 
jaar tientallen jongleurs, goochelaars, vertellers, 
muzikanten, acteurs, dansers en acrobaten op de 
been… Ze komen uit alle hoeken van België en 
Europa en leggen aan de passanten hun laatste 
creaties voor. Ze doen klein en groot stralen.
In het kader van Mons 2015 zal de tornado uitzon-

derlijk het hele Pinksterweekend in beslag nemen, 
gedurende een periode van 4 dagen en in de vier 
delen van de gemeente: Dour, Elouges, Blaugies en 
natuurlijk Wihéries.

Een project van het Cultureel centrum en de gemeente Dour in 
co-productie met Fondation Mons 2015.

22
05
2015

25
05
2015

ZAT. WOE.
DOUR, PARTNERGEMEENTE

LES TORNADES
IN DE STRATEN VAN DOUR, ELOUGES, BLAUGIES EN WIHÉRIES
GRATIS
PROGRAMMATION EN COURS
WWW.LESTORNADES.BE

Na meer dan 20 jaar ingrijpende werkzaamheden 
wordt de Leie in 2015 eindelijk teruggegeven 
aan haar bewoners. Volksfeesten, educatieve en 
participatieve projecten, land art, tentoonstellin-
gen, fietstochten, picknicks en waterspelen… De 
Kortrijkzanen en bewoners van de Leievallei vieren 
de grote terugkeer van het plezier van de rivier met 
een feestelijke zomer in het teken van … het water!
Kortrijk is niets zonder de Leie! Na bijna 20 jaar 
ingrijpende werkzaamheden wordt de Leie in 
2015 eindelijk teruggegeven aan haar bewoners. 
Kortrijkzanen en bewoners van de vallei vieren 
deze grote terugkeer van het plezier van de rivier 
met een feestelijke zomer in het teken van … het 
water! Volksfeesten, educatieve en participatieve 

projecten, land art, tentoonstellingen, fietstochten, 
wandelingen, picknicks en waterspelen… Een 
rijk en feestelijk programma waarin hulde wordt 
gebracht aan de nieuwe bruggen en infrastructuren 
die de inwoners opnieuw met hun rivier verbinden. 
Afspraak op zaterdag 23 mei voor een uitzonder-
lijke openingsavond: een botenparade, reuzen-
optocht en een magistrale hulde aan het hoogste 
gebouw van de stad luisteren de officiële opening 
op van een parcours met hedendaagse kunst dat 
de bezoekers met de fiets door de hele vallei voert.
Muzikanten, dansers, ambachtslui, straatkunste-
naars, urban gamers en inwoners van de regio 
Kortrijk en de Eurometropool, iedereen wordt uitge-
nodigd om de Leie te beleven!

23
05
2015

25
09
2015

ZAT. VRI. KORTRIJK, PARTNERSTAD 

LEIE 2015!
KORTRIJK EN DE LEIEVALLEI 
GRATIS
WWW.KORTRIJK.BE
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Van 2 augustus tot 13 september 2015 worden er 
in heel Picardisch Wallonië tal van evenementen 
georganiseerd. Ontspanning verzekerd! Inwo-
ners en toeristen, iedereen wordt toeschouwer 
in de hemelse wereld van M. Zoo & ses Facteurs 
d’amour.

Beelden, momenten, emoties, klanken, verhalen… 
de 400 Coups en hun stoet van vliegende 
voorwerpen tonen een wereld gezien vanuit de 
hemel, zonder grenzen. Er is plaats voor dolle 
gekte, durf, emotie en elegantie met de hemel 
als schouwtoneel, de spiegel van een unieke en 
verrassende streek.

Les 400 Coups is een epos dat bedacht werd door 
M.Zoo en een groepje gelijkdenkende kunstenaars, 
opgebouwd voor en met de inwoners van Picar-
disch Wallonië. Het is een groot polymorf, noma-
disch, atypisch project in openlucht, op plaatsen 
met een universeel en symbolisch karakter: een 
veld, een bos, een stadscentrum, een tuin, een 
kerk, een kasteel, een waterloop, een snelweg, een 
stukje van de hemel… 

Er wordt een raket, dichterlijk maar ook nieuws-
gierig, gelanceerd. De klokken zullen als edele en 
temperamentvolle dames in de hemel dansen, echt 
waar! En de diva van de "Concertos De Public" 
zorgt voor een streling, de emotie graaft zijn weg 
van geluk in de open ruimte. De reuzen, totems, 
dansende klokkentorens - wij zullen ze onders-
teunen - wagen zich aan een hoogstandje. Zij leg-
gen 80 km "Grande Marche" af. Daarna gaan ze lig-
gen, À la belle étoile. Er zijn ook de "Fêtes en l’Air" 
met vliegers. In la Voix des airs, een eerbetoon aan 
de wereld en de elementen, nemen luchtballonnen 

de wiegeliedjes, de liefdesliedjes en klanken mee 
tot groot genoegen van de koeien, het tarwe en 
allerhande oren die licht gestreeld worden. Een 
wereldprimeur. Een ode, een kers op de wereld-
taart. We weten ook dat een bos ons onder de arm 
zal nemen tijdens het "Fête foraine". "La Belle Vie" 
plat een denkbeeldige stamboom dankzij immense 
en doldwaze accenten, gefotografeerd, genesteld in 
Picardisch Wallonië. 
In de zomer van 2015 kunnen we niet anders dan 
de hemel bij de hoorns vatten. Het worden mooie 
dagen… in Picardisch Wallonië! 

Een co-productie van het culturele agentschap van Picardisch 
Wallonië, de steden en gemeentes van Picardisch Wallonië en de 
Fondation Mons 2015.

02
08
2014

13
09
2015

ZON. ZON.
PICARDISCH WALLONIË, PARTNERSTREEK

LES 400 COUPS
M. ZO ET LES FACTEURS D’AMOUR
IN ANTOING, BELOEIL, BERNISSART, BRUGELETTE, BRUNEHAUT, 
CELLES, ELLEZELLES, CHIÈVRES, COMINES, ESTAIMPUIS, 
FRASNES, LESSINES, LEUZE, MOUSCRON, PECQ, PÉRUWELZ, 
RUMES EN DOORNIK.
VAN 02 AUGUSTUS TOT 13 SEPTEMBER 2015
COMBINATIE VAN GRATIS EVENEMENTEN
GRATIS
WWW.LES400COUPS.EU

Les 400 Coups 
© DROITS RÉSERVÉS

Ontdek Charleroi zoals u het nooit eerder zag! 
Spektakels, digitale kunst, film, elektro-avond, 
gezinsanimatie… De kaaien van de Samber worden 
een eindeloze bron van activiteiten.
Gedurende een weekend verkennen de bezoekers 
Charleroi, met zijn talenten en zijn vernieuwde stad. 
Op het programma staat een visueel spektakel dat 
de kaaien zal omvormen dankzij de video mapping 
van het getalenteerde collectief Dirty Monitor en het 
geheel werd in scène gezet door Jean-Michel Van 
den Eeyden. Een duik in de oorsprong van het Pays 

Noir! Vier ook samen met ons de inhuldiging van 
Quai de l’Image, een nieuwe tempel gewijd aan de 
7de kunst in Charleroi. Daarna trekken we naar de 
oevers van de Samber en het nieuwe "placerelle" 
voor een avond vol plaatselijke kunstenaars, dankzij 
de optredens van Mochélan en Mélanie De Biasio. 

Een evenement van de stad Charleroi, georganiseerd door l’Ancre 
in samenwerking met Quai de l’image, Dirty Monitor, Rockerill en 
Charleroi Centre Ville.

04
09
2015

06
09
2015

VRI. ZON.
CHARLEROI, PARTNERSTAD 

SMOKE ON THE WATER
CHARLEROI-CENTRUM
GRATIS
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Als winnaar van de Gouden Leeuw tijdens de 
laatste Biënnale van Venetië en genodigde op het 
Festival van Avignon in 2014 is de Belgische auteur 
en regisseur Fabrice Murgia een graag geziene 
gast op de grootste internationale podia. Hij is met 
een nieuwe creatie opgenomen in de officiële pro-
grammatie van Mons 2015 en keert door zijn Luikse 
afkomst ook terug naar zijn geboortestreek.
Hij zal het project van Luik, partnerstad en -provin-
cie, mee vorm en inhoud geven.
In het hartje van de stad Luik nodigt hij ons uit 
voor een poëtisch en feestelijk spektakel dat hulde 
brengt aan tal van kunstenaars die uit deze bijzon-
der creatieve streek afkomstig zijn. Hij omringt 
zich met een collectief van kunstenaars uit de 
regio om hulde te brengen aan het rijke karakter 
dat de identiteit typeert van Luik, een provincie 

van contrasten, immer onbuigzaam en atypisch. In 
de geest van het volksbal en de moderne fanfare 
ontmoet de urban art de voorouderlijke traditie. Tra-
ditionele marionetten, Blancs-Moussis, popmuziek, 
lokale ambachten en acrobaten illustreren de grote 
diversiteit aan talenten in de streek. Fabrice Murgia 
coördineert deze afzonderlijke kunstenaars om de 
provincie vorm te geven in hedendaagse vormen 
en talen. Een hoogstaand spektakel dat een uitno-
diging wordt om samen te feesten. Het belooft een 
vurig evenement te worden!

Concept: Fabrice Murgia. Coördinatie beeldende kunsten: Emilie 
Jonet. Coördinatie verenigingswerk: Geoffrey Piette. Muziekcrew: 
Dub-Timus Soundsystem.
Een project van de stad en de provincie Luik in coproductie met de 
Stichting Mons 2015. In samenwerking met Compagnie Artara en 
het Festival de Liège.

Merbes-le-Château is een landelijke gemeente 
met onmiskenbare charmes die het ontdekken 
waard zijn, met zijn steengroeven, historische sites, 
een ornithologisch natuurreservaat en idyllische 
meanders van de hoge Samber. Fietsliefhebbers 
trekken door deze groene en waterrijke omgeving 
op een bijzondere tocht van Le Beau Vélo de 
Ravel, een fietsprogramma van de RTBF. Op het 
programma: een gezinsfietstocht langs het netwerk 
van trage banen van de gemeente met gratis open-
luchtconcerten!

19
09
2015

12
09
2015

SAM.

SAM.

LIÈGE, PARTNERSTAD EN -PROVINCIE
FÊTES DE WALLONIE

JUST LIKE A BURNING CITY!
FABRICE MURGIA
FESTIVAL  LUIK – PLACE SAINT-LAMBERT
GRATIS

MERBES-LE-CHÂTEAU, PARTNERGEMEENTE 

LE BEAU VÉLO DE RAVEL
FESTIVAL  MERBES-LE-CHÂTEAU
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05
09
2015

27
09
2015

ZAT. ZON.
BRUGGE, PARTNERSTAD

UITWIJKEN
FESTIVAL  BRUGES / BRUGGE 

Sinds 2010 brengt Brugge, die trouwens zelf in 
2010 Culturele Hoofdstad van Europa was, vier keer 
per jaar cultuur naar de wijken buiten de stad met 
een echt volksfeest. De Uitwijkenkaravaan (een 
bar, een podium, een bibliotheek en een atelier), 
houdt halt op verschillende Brugse pleintjes en 
biedt gedurende enkele dagen circus, theater, 
workshops, ontbijtconcerten en participatieve 
activiteiten aan voor alle soorten publiek. Uitwijken 
is volledig gratis, brengt buurtbewoners samen en 
maakt cultuur toegankelijk voor iedereen. Dat is ook 
de redden waarom het project werd beloond door 
de eerste Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor 
Lokaal Cultuurbeleid 2010-2011.

Un projet de Brugge Plus et de la Ville de Bruges.

Na vijf edities maakt de stad La Louvière zich 
klaar voor een nieuwe episode in de stadsopera 
Décrocher la Lune. Geheel in de traditie van de 
volksfeesten van de Stad zullen de reeds geves-
tigde maar ook opkomende kunstenaars samen de 
terugkeer van Sancho vieren. 
Décrocher la Lune brengt tal van culturele spelers 
en burgers samen en is een enorm tableau, een 
levende fresco die de Stad verlicht en duizenden 
toeschouwers in vervoering brengt. Circus, dans, 
theater, muziek, verbazingwekkende decors: 
allemaal ingrediënten van een spektakel op zich, 
bevolkt met reuzen en denkbeeldige wezens, ver-
rassende effecten…
Décrocher la lune is ook een liefdesverhaal. Dat 
van La Louvière met Sancho Gille. Die vastberaden 
reus die alle kracht, al het leven, de hele geschie-
denis van de bewoners van La Louvière in zich 
draagt. Hun moeilijkheden natuurlijk maar ook hun 
verlangens, hun hoop. Sancho Gille doorkruist de 
menigte en deelt met haar zijn verhalen, zijn vrien-

den en zijn ontmoetingen. Hij brengt de ideeën  
met alle inwoners van La Louvière met zich mee  
bij zijn bewerking van de klokkentoren van de kerk.  
Hij verovert het hart van La Louvière met in zijn 
hand dat ontoegankelijke hemellichaam om te 
bewijzen dat alles mogelijk is!
In het kader van Mons 2015 krijgt het project een 
Europese uitstraling en La Louvière doet daarbij 
een beroep op de broedersteden in Italië, Frankrijk 
en Polen. In Foligno, Atri, Roseto en Aragona, in 
Kalisz, Saint-Maur des Fossés en Eguisheim zullen 
de bewoners een reus creëren die hun stad zal 
vertegenwoordigen tijdens het feest in La Louvière. 
Zeven nieuwe reisgezellen die Sancho zullen ver-
gezellen op zijn tocht naar de maan…

Een project van vzw Décrocher la Lune, de stad La Louvière,  
het Centre culturel régional du Centre, Espace Dragone en vzw LL 
carré. In co-productie met Fondation Mons 2015. Met de steun  
van de provincie Henegouwen.

26
09
2015

ZAT.
LA LOUVIÈRE, PARTNERSTAD 

DÉCROCHER LA LUNE
MISE EN SCÈNE DE LUC PETIT
FESTIVAL  LA LOUVIÈRE STADSCENTRUM
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Beleef in Rijsel gedurende 4 maand wereldsteden 
die vandaag een nieuwe Renaissance doormaken: 
Rio, Detroit of Eindhoven. Parades metamorfoses, 
Do it Yourself, design, food, debatten… en twee 
tentoonstellingen die u best niet mist:
Renaissance in het Tripostal Een verkenning van 
artistieke werelden die radicaal naar de toekomst 
gericht zijn. 6000m2 hedendaagse kunst rond 
thema’s zoals Chamanisme, Nieuwe Generatie, 
Retrofuturisme, ofTeheran gezien door… .
Detroit city in het station Saint Sauveur Een 
onderdompeling in het hart van de stad Detroit met 
als eregast de MOCAD en meer dan 40 artistieke 
voorstellen van jonge ontwerpers.
En nog veel meer andere artistieke interventies zijn 
te zien in de musea van de Rijselse Eurometropool.

17
01
2016

ZAT.
LILLE, PARTNERSTAD 

lille3000 / RENAISSANCE
OPENING OP 26 SEPTEMBER 2015
GRATIS
WWW.LILLE3000.EU

26
09
2015

ZAT.

03
10
2015

ZAT.

Nuit Blanche is een artistiek en populair cultureel 
evenement waarbij iedereen gedurende een 
nacht zich de stad mag eigen maken. Een nacht 
om samen te komen, unieke momenten en 
hedendaagse creaties te delen in een warme en 
feestelijke atmosfeer die aanzet tot ontdekking en 
verbazing. Installaties, multimediaprojecties, perfor-
mances en interactieve prestaties worden tot in de 
vroege uurtjes genuttigd!
Nuit Blanche wordt ondersteund door de stad Brus-
sel en brengt iedere eerste zaterdag van oktober 
een spektakel in de openbare ruimte en op tien-
tallen plaatsen in de hoofdstad met hedendaagse 
artistieke creaties: culturele plaatsen, etalages, 
scholen, parkings, kerken, stations, fonteinen, 
steegjes… 
De Nuits Blanches werden in 2002 in Parijs gestart 
en hebben ondertussen al een tiental Europese 
steden veroverd (Madrid, Amsterdam, Riga…).  

NUIT BLANCHE Brussels brengt al sinds 2003 
leven in de straten van de Stad en heeft zich door 
de jaren heen een Europese faam opgebouwd. 
Via een aantal werken die nauw verbonden zijn 
met de plaatsen waar ze staan werpt Nuit Blanche 
nieuw licht op gekende plaatsen. Het festival nodigt 
uit om kennis te maken met plekken die meestal 
niet of moeilijk toegankelijk zijn voor het publiek.
Deze manifestatie is vooral bedoeld om het grote 
publiek de gelegenheid te geven Brussel van op 
een andere manier te bekijken en te sensibiliseren 
voor nieuwe artistieke vormen.
Nuit Blanche 2015 zal op nationale schaal en met 
als thema "Renaissance" het laatste seizoen van 
Mons 2015 inluiDEN.

Een project van de Stad Brussel in co-productie met Fondation 
Mons 2015. Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk gewest, 
het Ministerie van de Fédération Wallonie-Bruxelles en COCOF.

BRUXELLES, PARTNERSTAD

NUIT BLANCHE RENAISSANCE
BRUXELLES - QUARTIER SAINTE-CATHERINE
20:00 > 7:00
GRATIS
HET PROGRAMMA IS BESCHIKBAAR IN SEPTEMBER 2015.
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lille3000 / Renaissance 
© lille3000
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theater  
& Dans
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DANIEL CORDOVA 
ARTISTIEK DIRECTEUR 
PODIUMKUNSTEN

Daniel Cordova Zuniga is geboren in 
Santiago de Chili in 1953. Hij studeerde aan 
de Brusselse theaterschool INSAS. Hij was van 
1974 tot 1985 actief als muzikant, componist 
en producer van ondermeer opnames met 
Latijns-Amerikaanse muziek. Naast diverse 
vormen van muziek, waaronder ook filmmu-
ziek, maakt hij ook theater en film. Op die 
manier is hij een belangrijke getuige van 
de politieke en culturele ontwikkelingen in 
Latijns-Amerika. Van 1986 tot 1990 werkt hij in 
het ‘Centre Culturel de la région de Charle-
roi’, vervolgens, van 1990 tot 1999 was hij 
productiedirecteur in het ‘Centre Dramatique 
Hainuyer’, waar hij in 1990 directeur werd. In 
2000 creëert hij ‘Festival au Carré’ in Mons∑. 
In 2001 wordt hij artistiek directeur van 
"Théâtre Le Manège". 

"Théâtre Le Manège Mons -  
Maubeuge" is als grensoverschrijdend podi-
umplatform uniek in Europa. In Mons vind je 
volgende podia:

 — Théâtre Royal brengt traditioneel enter-
tainment, ook wel ‘variété’ genoemd en 
klassiek muziek 

 — Théâtre le Manège focust op 
hedendaagse creaties, theater, muziek 
en dans

 — Le Carré des Arts is elke jaar het centrum 
voor het zomerfestival "Festival au Carré"

 — La Maison Folie werkt zeer gericht op 
participatie door bijzondere doelgroepen 
en de ontwikkeling van netwerken naar 
burgers en verenigingen

 — Auditorium Abel Dubois bedient het 
jonge publiek

 — La Médiathèque vult het culturele aan-
bod aan.

Binnen deze structuur werken deze organisa-
ties vaak samen binnen festivals, podiumcrea-
ties, muziekconcerten en humor.
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Mons heeft al 30 jaar een sterke theatertraditie, maar een jaarprogramma als Mons 
2015 is ongezien: 68 theaterhuizen of –gezelschappen uit 12 verschillende landen, goed 
voor 36 nieuwe creaties.

Voor theater moet je voor Mons 2015 niet eens het huis uit, auteurs en theatermensen 
gaan het hele jaar bij mensen op bezoek. U zit samen met een acteur en enkele andere 
gasten aan tafel. Die tafel staat in een tuin, in een kelder, op een brug…
Onder titels als "Fait maison", "Autour de la Table" en "Les infiltrés" declameren acteurs 
hun lievelingsteksten bij mensen thuis, houden ze eerste lezingen of wagen ze zich aan 
maffe teksten in scholen. "Proximité" is een belangrijk aandachtspunt in Mons en de  
bredere Franstalige gemeenschap. 

Naast meer dan 250 professionele performers klimmen ook veel inwoners van Mons  
de planken op in verschillende participatieve projecten. 

Als Europa en de wereld naar Mons komen, is het belangrijk een springplank te bieden 
voor regionaal talent. Met "Le Festin" nodigen we de internationale theaterliefhebbers  
en podiumrecensenten uit voor een kijkje in de lokale en regionale keuken.

In 2015 zullen we geschiedenis schrijven met veel aandacht voor sterke makers uit de 
Federatie Wallonië-Brussel en de samenwerking met Vlaanderen. Het wordt een wonderlijk 
en verrassend jaar om onze gewoontes en houding te veranderen, om magie te ontdekken 
en om bruggen naar de toekomst te bouwen. Alvast een sterk staaltje: Festival De Liège 
opent hun seizoen in Mons.
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Als artistiek directeur van ‘Théâtre Le manège’, knoopt Daniel Cordova, bij zijn aan-
stelling in 2001, contacten aan met een golf van Vlaamse artiesten die hij op internati-
onale podia tegenkomt. Hij apprecieert "de manier waarop Anne Teresa De Keersmae-
ker, Needcompany en Jan Fabre, geheel op hun eigen manier, in grote vrijheid en met 
een indrukwekkende kracht hun eerste werk maken en internationale podia veroveren. 
Zij vormen een breuklijn, een revolutie."

Cordova nodigt hen uit naar Mons om hun werk te tonen aan het Waalse publiek. Hij bouwt 
een sterke, persoonlijk band op met deze kunstenaars, maar ook met Wim Vandekeybus en 
Michael De Cock, met als doel een echte uitwisseling op te bouwen.

“Sporadisch komt een Vlaming uit de Rand naar Mons, bijvoorbeeld voor Orlando
van Het Toneelhuis,” vertelt Daniel Cordova. “De man was hier komen kijken omdat Mons zo 
dichtbij ligt en vanuit een zeker exotisme. Deze ervaring doorbrak een groot aantal van
zijn voordelen over Mons en Wallonie. Daarvoor maken we theater, om stereotypen te door-
breken en de nuance op te zoeken, ontmoeting te stimuleren.” 

De uitnodiging vanuit Vlaanderen volgt stapje voor stapje, eerst voor een voorstelling in het 
Spaans bij Theater Antigone in Kortrijk en vervolgens vanuit Turnhout. Cordova stelt in 2012 
het podiumluik van ‘Festival Bonjour’ van De Warande samen.

Vlaamse kunstenaars kwamen zelf aandragen met voorstellen voor de programmatie van 
Mons 2015. Guy Cassiers stelde eerst Simenon als startpunt voor, maar werkt nu rond 
"Passion humaines" van Jef Lambeaux, voor een creatie met Nederlandstalige en Fransta-
lige acteurs.
 
"Componist Dominique Pauwels en Lod muziektheater zijn misschien wel het sterkst verte-
genwoordigd met twee voorstellingen voor Mons 2015. L’autre hiver is een opera van onze 
tijd met zes muzikanten van Musiques Nouvelles, een kinderkoor en een vrouwenkoor. 
Dominique Pauwels schreef ook de muziek voor Children of Nowhere (Ghost 
Road 2) van Fabrice Murgia te zien op het Via Festival."

Naast een wereldcreatie van Wim Vandekeybus komt ook het Vlaamse gezelschap Laika 
met ‘Aromagic’. Tijdens de zomer spelen ze hun voorstelling in La Maison Folie voor een 
familiepubliek.

De voorstellingen passen allemaal binnen een programmatie op internationaal niveau. 
De meest avontuurlijke, internationale creatie is de samenwerking met Tsjechische Pilzen. 
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Coupé-Décalé
© PIERRE SASSO

La imaginación del futuro
© CARO ROA
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FESTIVAL 
DE LIÈGE

Het Festival van Luik opent in Mons! Twee 
voorstellingen van de andere kant van de oceaan 
dompelen u onder in hun subversieve ideeën.  
Coupé-Décalé overdondert met een dansvoorstel-
ling over blingbling. En in het theater worden de 
laatste weken van Salvador Allende herschreven 
door een team van communicatiespecialisten… 
Explosief!

20:00 
—
THÉÂTRE LE MANÈGE, MONS

THEATER / DANS / ZUID-AFRIKA / CHILI

27
01
2015

30
01
2015

TUE. FRI.

COUPÉ-DÉCALÉ
ROBYN ORLIN / JAMES CARLÈS
DANCE / SOUTH AFRICA  THÉÂTRE LE MANEGE 
20:00
11€

Met Coupé-Décalé overdonderen de Zuid-Afrikaanse choreograaf Robyn Orlin en de Kameroense danser 
James Carlès u met humor en wreedheid terwijl ze de cultuur van de Afro-Europeanen onderzoeken… 
Een voorstelling met twee gezichten, krijgslustig en speels, over de geschiedenis van de SAPE (Société 
des Ambianceurs et des Personnes Elégantes).

Coproductie: APCA – Cie James Carlès, CDC Toulouse/Midi-Pyrénées, Centre national de la danse, CNDC Angers, L’Astrada Marciac dans le 
cadre du dispositif Résidence-association en Midi-Pyrénées. APCA - Cie James Carlès est soutenue par la DRAC Midi-Pyrénées, la Ville de 
Toulouse, le Conseil régional Midi-Pyrénées et le Conseil général de la Haute-Garonne | Production déléguée: CDC Toulouse/Midi-Pyrénées

LA IMAGINACIÓN DEL FUTURO
LA RE-SENTIDA
THEATER  THÉÂTRE LE MANÈGE
20:00
11€

In La imaginación del futuro krijgt de geschiedenis ervanlangs op scène. Op 11 september 1973 geeft de 
Chileense president Salvador Allende zijn laatste publieke toespraak, voor hij door de wachten van Pinochet 
tot zelfmoord wordt gedreven. Maar stelt u zich even voor dat Allende was omringd door een team van 
hedendaagse "communicatiespecialisten"…

Productie La Re-sentida.
Coproductie Fundación Teatro a Mil (Chili) et Terni Festival (Italie).
Met de steun van Fondation BNP Paribas.
Met de hulp van Onda.

27.01.15

30.01.15
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Festival VIA
© CAFÉ EUROPA
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VIA 
FESTIVAL

Al meer dan 20 jaar doorbreekt het 
internationale VIA-festival in Mons en Maubeuge 
artistieke en geografische grenzen. Een unieke 
plek in Europa, waar levende kunsten en nieuwe 
technologieën elkaar kruisen. Een ontmoetingsplaats 
voor internationale artiesten, professionals en een 
grensoverschrijdend publiek.

In 2015 staat het festival in het teken van de 
Nieuwe Film… De 7e kunst sluipt overal binnen, in 
alle genres en alle vormen. Als inspiratiebron, nieuw 
projectievlak en interdisciplinaire vorm opent het 
nieuwe dimensies die scheppers van podiumkunst 
steeds vaker in hun creatieve proces opnemen.  
Met die trend in gedachten biedt de editie 2015 van 
VIA twee keer zoveel voorstellingen als gewoonlijk, 
waaronder Children of Nowhere, het tweede deel 
van Ghost Road, de theatrale roadmovie van Fabrice 
Murgia.

Twee wereldpremières onderzoeken de 
Waalse identiteit: de gedanste thriller van Michèle 
Noiret en de slam/mapping-creatie van Jean-Michel 
Van den Eeyden, een buitengewoon bioscoopbezoek 
voor het hele gezin.

Naar aanleiding van de Europese Culturele 
Hoofdstad gaat het Festival ook nieuwe uitdagingen 
aan. Het Café Europa van Mons 2015 onderzoekt 
de manieren waarop ideeën worden overgebracht, 
gedeeld en geleerd, en combineert menselijke en 
virtuele uitwisseling. Gevestigd in het hart van een 
vernieuwd en uitgebreid Mundaneum, opent zich 
een echte ervaring van pure verbondenheid naar 
aanleiding van het Via-festival

Voorstellingen, tentoonstellingen, theater, 
dans, participatie, digitaal, workshops, film en een 
jong publiek… 

THÉÂTRE le manège
MAISON FOLIE
MUNDANEUM
MONS INTRA MUROS
THÉÂTRE ROYAL
MAUBEUGE

FESTIVAL/DIGITAAL/PODIUMKUNSTEN

12
03
2015

25
03
2015

VRI. WOE.
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RADIOSCOPIE 
MICHÈLE NOIRET
THEATER/DANS/FILM/CREATIE  THÉÂTRE LE MANEGE
20:00
11€

WERELDPREMIÈRE

Choreografe Michèle Noiret nodigde voor Radioscopie de Belgische auteur Conrad Detrez uit om de iden-
titeit van de Franstalgie Belg te beschrijven. Het resultaat van hun samenwerking is een choreografische 
fictie, een thriller, rond de zeer open vraag naar identiteit. Een paralle wereld tussen theater, dans en film

Production: Compagnie Michèle Noiret / Tandem asbl
Coproduction: la Fondation Mons 2015, le manège.mons, Théâtre National de la Communauté française de Belgique, Bruxelles, Théâtre 
National de Chaillot, Paris, Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée danse de Tremblay-en-France, (La compagnie Michèle Noiret est en 
résidence au Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée danse de Tremblay-en-France, dans le cadre de "Territoire(s) de la Danse 2015", 
avec le soutien du Département de la Seine-Saint-Denis). (en cours) Réalisé avec l’aide du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
Service de la Danse. La Compagnie Michèle Noiret bénéficie du soutien régulier de Wallonie-Bruxelles International. Michèle Noiret est 
artiste associée au Théâtre National de la Communauté française de Belgique à Bruxelles, et membre de l’Académie royale de Belgique.

Distribution: (avec appellations correctes) Scénario, mise en scène et chorégraphie Michèle Noiret. Créée avec et interprétée par Michèle 
Noiret, Isael Mata. Collaboration artistique Dominique Duszynski. Assistanat Florence Augendre. Caméraman plateau Vincent Pinckaers.
Composition musicale originale Todor Todoroff. Scénographie Sabine Theunissen. Lumières Xavier Lauwers. Régie vidéo Benoît Gillet
Direction technique Christian Halkin.

AMNESIA 
JEAN-MICHEL VAN DEN EEYDEN
THEATRE / CREATION  MAISON FOLIE
20:00
11€

WERELDPREMIÈRE 
Wat is er geworden van de toonbeelden van de Waalse identiteit? De regio als een oude, economische 
kanker? Jean Louvet, Jean-Michel Van den Eeyden, en hun team gaan op zoek naar de sporen van de 
Waalse spoken in een voorstelling tussen slam, theater en mapping.

Production L’Ancre (Charleroi)
Coproduction: le manège.mons, Fondation Mons 2015

CHILDREN OF NOWHERE 
FABRICE MURGIA, CIE ARTARA & LOD MUZIEKTHEATER
THEATER / FILM/FESTIVALS / CREATIE / BETROKKEN KUNSTENAAR  THÉÂTRE LE MANÈGE
20:00
11€

Met Ghost Road startte Fabrice Murgia een reis langs ontvolkte steden, een zoektocht, een queeste. 
Na het succes van het eerste deel langs de Route 66, zet Children of Nowhere (Ghost Road 2) de reis 
verder… op zoek naar verhalen en herinneringen.
Ooit was Chacabuco een mijnstad, een microgemeenschap waar mijnwerkers met hun gezinnen woonden. 
In de jaren zeventig werd het een concentratiekamp voor tegenstanders van Pinochet. Vandaag blijven 
slechts restanten over, een spookstad te midden van de woestijn.
De tocht naar Chacabuco was er een vol onvergetelijke ontmoetingen. Samen met een ex-politiek gevan-
gene keerden we terug naar het concentratiekamp. Juan vertrouwde er ons zijn verhaal toe, een krachtig 
en beklemmend relaas. Children of Nowhere (Ghost Road 2) is opnieuw een versmelting van theater, 
muziek, reisverslagen en film.
Over het leven van Juan, de poëzie van Neruda, de stem van Violetta Parra… Poëzie waar een heel volk 
zich mee identificeerde, een bron van hoop in hun zoektocht naar identiteit. Want daar gaat het over, in 
deze nieuwe voorstelling: over de manier waarop het ongezegde de overhand neemt, ten koste van de 
herinnering; de manier waarop poëzie het verleden omarmt en onze ogen opent, zodat we de weg van de 
toekomst kunnen inslaan. 

Productie Cie Artara & LOD muziektheater
In coproductie met le manège.mons en Fondation Mons 2015 - Capitale européenne de la Culture, Théâtre National-Bruxelles, Maillon 
Strasbourg, Festival Perspectives - Saarbrücken, TU-Nantes, Théâtre Jean-Vilar de Vitry-sur-Seine (en cours)
La Cie Artara wordt gesteund door Eubelius
Fabrice Murgia is ‘artiste associé’ bij Théâtre National-Bruxelles

16.03.15
>18.03.15

12.03.15
>14.03.15

20.03.15
>22.03.15
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Radioscopie
© SUSANNA MAJURI

Children of nowhere
© FABRICE MURGIA
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07
05
2015

10
05
2015

DON. ZON.
IN THE CONTEXT OF GAND, VILLE PARTENAIRE

L’AUTRE HIVER
DENIS MARLEAU - STEPHANIE JASMIN -  
DOMINIQUE PAUWELS - NORMAND CHAURETTE -  
MUSICS NOUVELLES - LOD MUZIEKTHEATER
OPERA  THÉÂTRE LE MANÈGE
20:00
11€

RELEASE 09.05

" Nous ne sommes pas là
Pour nous frayer un chemin
À travers le gel
Nous sommes venus
Pour boire à la flamme
De mes membres étalés qui brûlent…
Sans faire de bruit. "
   De tweede passagier

Twee reizigers, komende vanuit het niets, ontmoeten 
elkaar op de loopbrug van een bevroren boot. Ze 
stellen zich aan elkaar voor: Arthur Rimbaud en Paul 
Verlaine… of is de een misschien de ander? Je est 
un autre. Op een andere brug dommelt een kind in. 
Het aanzwellend gezang van de moeder stijgt op 
boven het lawaai van de golven.
L’autre hiver is een opera van onze tijd. Op scène 
2 zangeressen, zes muzikanten van Musiques 
Nouvelles, een kinderkoor en een vrouwenkoor. 
Personages in levende lijve of in videoprojecties, die 
de twee vreemde passagiers vergezellen op hun 
reis. L’autre hiver, een ludiek verhaal in clair-obscur, 
vertelt over de explosieve band tussen Rimbaud 

en Verlaine. Hun veelbesproken relatie escaleert 
onvermijdelijk en eindigt met een schot waarvoor 
Verlaine moet boeten in de gevangenis van Mons… 
De nieuwe opera van Dominique Pauwels (LOD), 
naar een libretto van Normand Chaurette, wordt 
geregisseerd door Denis Marleau en Stéphanie 
Jasmin (UBU Montréal) en zal in wereldpremière 
gaan in 2015, waar anders dan in Mons.

Une production LOD muziektheater, Mons 2015 Capitale euro-
péenne de la Culture, le manège.mons et UBU compagnie de créa-
tion. En coproduction avec deSingel Anvers, Les Théâtres de la Ville 
de Luxembourg, Le Parvis scène nationale Tarbes Pyrénées, Maison 
de la Culture d’Amiens, Ensemble Musiques Nouvelles, Théâtre 
français du Centre National des Arts Ottowa, Festival Printemps des 
Comédiens Montpellier et Fundaçao Calouste Gulbenkian. Avec 
le soutien de la ville de Gand, le Conseil des Arts et des Lettres 
du Québec, le Conseil des Arts du Canada. Avec le soutien de 
Enoa. Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission 
européenne. Cette publication (communication) n’engage que 
son auteur et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui 
pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

12
03
2015

19
12
2015

DON. SAT.
CAFE EUROPA 
DIGITAAL / PARTICIPATIE / MULTIDISCIPLINAIR
GRATIS

Wie na zoveel technologische voorstellingen zelf 
aan de slag wil of wil napraten kan terecht in ‘Cafe 
Europa’, de combinatie van een café uit de 21e 
eeuw, een trainingscentrum, een «FabLab» en een 
videowall die met 10 Europese steden verbonden 
is. 
De wereld verandert, maar biedt voor het eerst 
sinds lang een mooie kans om onze manier van 
samenleven anders aan te pakken en opnieuw 

vorm te geven. In Café Europa ervaart men de 
waarde van do-it-yourself en open source, en 
de kans om samen onze sociale banden te 
herdefiniëren. En het is nog leuk ook! Kom het 
gewoon zelf ontdekken!

Tot nog toe had niemand ooit iets gezegd over 
de trams die, de hele nacht door, onze steden 
doorkruisen. Die onzichtbare trams, bestuurd door 
engelen. Met geesten als passagiers, geesten van 
kinderen, die men geleidelijk vergeet. Le tramway 
des enfants: een nostalgische komedie van van 
auteur, theater en filmmaker Philippe Blasband, door 
een groep kinderen… ouder dan 60.

Production: lemanege.mons
Co-production: Théâtre Varia - Bruxelles, Théâtre de Liège, Théâtre 
de Namur et de la Fondation Mons 2015.

10
02
2015

13
02
2015

DON. VRI.
IN DE KADER VAN PROJET 4 À 4

LE TRAMWAY DES ENFANTS
DE PHILIPPE BLASBAND 
THEATER / DANS/CREATIE THÉÂTRE LE MANÈGE
20:00
11€
WERELDPREMIÈRE
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Het laatste beeld van Guy Cassiers enscenering 
van Wagners Ring was een scènegrote reproductie 
van de sculptuur Les passions humaines van de 
beeldhouwer Jef Lambeaux – de "Belgische Rodin" 
(1852-1908). Dat beeldhouwwerk staat centraal in 
de voorstelling Passions humaines, waarvoor Erwin 
Mortier de tekst schrijft. 

In 1898 wordt het bas-reliëf De menselijke 
driften officieel onthuld. Het is een monumentale 
beeldengroep in wit Carraramarmer, met als thema 
goed en kwaad onder het wakende oog van de 
dood. Uit elke figuur apart en uit het wervelende 
geheel spreekt Lambeaux’ passie voor het 
menselijk lichaam, het zinnelijke vrouwelijke en het 
viriele mannelijke, en vooral voor de beweging. 

Al van bij de presentatie van het ontwerp in 1889 
zorgt het beeldhouwwerk voor controverse tussen 
enthousiaste liberalen en boze katholieken die 
verontwaardigd zijn over het blasfemische en 
pornografische karakter ervan. Die controverse 
wordt alleen maar erger als koning Leopold II in 
1890 de officiële opdracht geeft om het werk in 
marmer uit te voeren. Het conflict zet zich verder 
in de artistieke discussie tussen de reeds erkende 
beeldhouwer Lambeaux en de jonge architect 
Victor Horta, die gevraagd wordt om een paviljoen 
rond het werk te bouwen in het Jubelpark. Ook na 
de dood van Lambeaux blijft het beeldhouwwerk 
de gemoederen beroeren. In 1967 is de Saudische 
koning Faysal op bezoek in België, onder meer om 
FN-wapens te kopen. Koning Boudewijn geeft (in 
ruil?) de noordwestelijke hoek van het Jubelpark 
voor 99 jaar in erfpacht aan de Saudi’s. Daar staat 
sinds het einde van de 19de eeuw een oriëntaals 
paviljoen (gebouwd voor de Wereldtentoonstelling 
van 1897) én het Lambeaux-Hortagebouwtje. Het 
grote paviljoen wordt later de Grote Moskee van 
België. Tot voor enkele maanden was de staat van 

21
04
2015

23
04
2015

DIN. DIN.
LES PASSIONS HUMAINES
GUY CASSIERS
THEATRE / CREATION  THÉÂTRE LE MANÈGE
20:00
11€

zowel het Hortagebouw als het Lambeauxreliëf 
zeer slecht. Het was daarenboven nauwelijks 
toegankelijk. Of hoe bijna niemand een van de 
meest besproken kunstwerken uit de Belgische 
geschiedenis gezien heeft! 

Schrijver Erwin Mortier buigt zich over dit 
Belgische, al te Belgische verhaal en maakt 
van de controverse rond het beeldhouwwerk 
een panorama van menselijke drama’s, 
maatschappelijke tegenstellingen en ideologische 
gevechten. Rond de figuur van Jef Lambeaux 
verzamelt hij een groep kleurrijke personages die 
samen de tijdsgeest, de normen en waarden en 
de hypocrisie aan het einde van de 19de eeuw 
incarneren: Leopold, koning der Belgen en heerser 
over Congo Vrijstaat, en zijn minnares en latere 
vrouw Blanche Delacroix: de jonge architect Victor 
Horta; de kunstcriticus Sander Pierron die een 
geheime relatie heeft met de schrijver Georges 
Eekhoud; Cornélie Van Camp en Adèle Deforge, 
de respectieve echtgenotes van Eekhoud en 
Pierron. Hun onderlinge confrontaties zitten vol 
passie en hartstocht, net zo heftig als afgebeeld 
op en uitgelokt door De menselijke driften van Jef 
Lambeaux. 

Met een tweetalige Frans-Nederlandse cast wordt 
Passions humaines in alle opzichten een Belgisch 
verhaal.
 
Tekst Erwin Mortier regie Guy Cassiers dramaturgie Erwin Jans met 
Katelijne Damen, Tom Dewispelaere, Abke Haring, Kevin Janssens, 
Marc Van Eeghem, Claire Bodson, Thierry Hellin, Vincent Henne-
bicq, Serge Larivière, Muriel Legrand, Yannick Reinier, Candy Saul-
nier productie Toneelhuis coproductie Théâtre National (Brussel), 
Fondation Mons 2015, le manège.mons, Stad Antwerpen
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Festival au Carré
© MARC SIMON
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FESTIVAL  
au 
carré 

De vijf zintuigen op het Festival au Carré
Een buitengewoon jaar, een buitengewoon 

festival. Aan het begin van deze zomer zet u 
de klok maar beter gelijk met het Festival au 
Carré, al meer dan 15 jaar een populair en niet 
te missen evenement. Het Festival au Carré is 
een ontmoetingsplek voor feesten en creaties in 
alle genres. De editie 2015 wordt een explosie 
van ervaringen! Dit festival, waar zowel kunst als 
gezellig samenzijn hoogtij vieren, krijgt als thema: 
de vijf zintuigen.

Het festival heeft de gewoonte om 
kunstenaars carte blanche te geven, hierbij krijgt 
u alvast een eerste lichting namen en projecten 
aangekondigd: de integrale uitvoering van de 7 
tragedies van Sophocles door Wajdi Mouawad en 
de wereldpremière van de nieuwe creatie van Wim 
Vandekeybus, die een mysterieuze mix brengt van 
de soul en de liefde tussen een performer en zijn 
publiek.

En we gaan ook naar buiten! In de eerste 
plaats met Marco Martinelli en zijn 150 man sterke 
koor, voor een groot spektakel rond het thema 
ballingschap die te beleven is in de tuinen van 
het Belfort. Verder is er Autour de la table, een 

verrassend project dat het hele jaar door over 
het grondgebied Mons trekt. Zoals bij eerste 
lezingen van een scrip aan het begin van de 
repetitieperiode, is het publiek uitgenodigd aan een 
tafel te zitten, op ongewone plaatsen en in kleine 
groepen, om grote acteurs te horen lezen. Tot slot 
is er muziek, met een poëtisch concert van Arno, 
maar ook met Bertrand Cantat, Philippe Catherine, 
Franck Braley, Sylvie Landuyt en vele anderen.

Kinderen zijn welkom op een gezinsweekend 
in het Maison Folie. Hier zijn eronder meer 
workshops rond de vijf zintuigen, alsook de 
terugkeer op onze podia van Peter de Bie (Cie 
Laika) met een voorstelling over smaak, en een 
maffe onemanshow voor tieners… Het Festival au 
Carré XXL heeft ruime aandacht voor poëzie en 
literatuur en er zijn afterparty’s in de Alhambra, het 
gastronomisch cabaret door studenten van Arts 
au Carré, workshops voor groot en klein of diverse 
soorten proeverijen… Alles voor de ogen, de oren, 
het hart en het hoofd!

THÉÂTRE LE MANÈGE
MAISON FOLIE
THÉÂTRE ROYAL
CARRÉ DES ARTS
JARDINS DU BEFFROI
MAISON LOSSEAU

FESTIVAL / MULTIDISCIPLINAIR

28
06
2015

11
07
2015

ZON. ZAT.
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LE C(H)ŒUR MONTOIS DE MARCO MARTINELLI 
RUMORE DI ACQUE GEVOLGD DOOR L’HÉRÉSIE DU BONHEUR
THEATER / CREATIES  THEATRE ROYAL / JARDINS DU BEFFROI
GRATIS

Liep u vorige zomer ook die 150 mensen tegen het lijf, pronkend met een geel T-shirt in de tuinen van de 
stad? Ze schreeuwen, zingen, springen, spelen… Maar neen, ze zijn niet gek! Samen vormen ze het koor 
van een uniek en groots opgezet spektakel dat vorm krijgt onder het goedkeurend oog van de Italiaanse 
regisseur Marco Martinelli. Na New York, Avignon en Chicago, laat de grote theatermaker dit atypische 
gezelschap, begeleid door de wonderlijke muziek van de Siciliaanse Fratelli Mancuso, het verhaal van 
Rumore di Acque (Watergeluiden) tot leven brengen. Een generaal wordt door het Ministerie van de hel 
naar een eiland in de Middellandse Zee gestuurd om er de vele schipbreukelingen langs de stranden te 
tellen. Een muzikaal en theatraal eerbetoon aan allen die uit wanhoop hun land zijn ontvlucht. Laat vervol-
gens deze "troebele wateren" achterwege en volg het koor naar de Tuinen van het Belfort voor L’hérésie  
du bonheur (De doodzonde van het geluk) waar de verhelderende poëzie van Maïakovski zal weerklinken.

Une production Teatro delle Albe / Ravenna Teatro et le manège.mons en co-production avec La Fondation Mons 2015.

IN DE KADER VAN WAJDI MOUAWAD, BETROKKEN KUNSTENAAR, NAMEN PARTNERSTAD

LE DERNIER JOUR DE SA VIE - 7 TRAGÉDIES DE SOPHOCLE
WAJDI MOUAWAD
THEATRE / MULTIDISCIPLINARY / CREATION  THÉÂTRE LE MANÈGE
25€

WERELDPREMIÈRE

Deianeira wacht wanhopig op haar ontrouwe echtgenoot. Tegen de wil van de Staat in, wil Antigone koste 
wat het kost haar broer begraven. Elektra wreekt de moord op haar vader door haar moeder te doden. 
Oedipus ontdekt dat hij de moordenaar van zijn eigen vader en de minnaar van zijn moeder is. Aias wordt 
vernederd door waanzin. Philoktetes raakt gewond in het belang van de Grieken. En in Kolonos stevent 
Oedipus, blind en arm, af op de dood. 7 tragedies van Sophocles, 7 basisverhalen van de westerse 
cultuur. In 2011 begon de Libanees-Quebecse schrijver en regisseur Wajdi Mouawad, eerste betrokken 
kunstenaar van "Mons 2015", Europese Culturele Hoofdstad, aan een dol avontuur: het hele oeuvre opvoe-
ren in 2015. Van antiek theater tot performancetheater, van concerten tot robotica, van film tot nieuwe 
zintuiglijke ervaring: hij nodigt ons uit voor een theatraal epos, van ‘s ochtends tot ‘s avonds.

Un spectacle Au Carré de l’Hypoténuse-France, Abé Carré Cé Carré-Québec compagnies de création en coproduction avec Le Grand T 
théâtre de Loire-Atlantique, Mons 2015- Capitale Européenne de la Culture, le manège.mons, Théâtre Royal de Namur, Centre national 
des Arts-Théâtre français Ottawa, Théâtre Nanterre-Amandiers Centre dramatique national, La Halle aux grains – scène nationale de Blois, 
Célestins Théâtre de Lyon, Théâtres Départementaux de la Réunion, Comédie de Genève, Maison de la Culture de Bourges Scène nationale 
et Festival d’Avignon, Festival d’Athènes dans le cadre du Réseau Kadmos avec le soutien du Théâtre 71 Scène nationale de Malakoff, 
Théâtre du Nouveau Monde Montréal, Ministère de la Culture des Communications et de la Condition féminine du Québec, Conseil des 
arts et des lettres du Québec, Ministère des Relations internationales du Québec, Fonds franco-quebecois de coopération décentralisée et 
Service de Coopération et d’Action culturelle du Consulat général de France à Québec et la participation du Théâtre national de Toulouse 
Midi-Pyrénées et Délégation générale du Québec à Paris Wajdi Mouawad est artiste associé au Grand T - Nantes Au Carré de l’Hypoténuse 
est une association loi 1901, conventionnée par le Ministère de la Culture et de la communication DRAC Pays de la Loire, soutenue par la 
Ville de Nantes. Abé Carré Cé Carré bénéficie du soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec.

01.07.15
> 04.07.15

28.06.15
30.06.15

MARCO MARTINELLI 

Marco Martinelli vatte in 1977 samen met 
zijn vrouw Ermanna Montanari theaterstudies 
aan. Tot 1983 werkte hij voor verschillende 
gezelschappen en regisseerde er teksten van 
Beckett, Buchner en Campanile. In 1983 vormde 
hij zijn eigen gezelschap, Teatro delle Albe, 
waarvan hij de dramaturg en de regisseur is.  
In 1991 werd hij artistiek directeur van Ravenna 
Teatro (Teatro Stabile di Innovazione). Voor 
zijn theatertekst ‘Incantati’, een parabel over 

voetbal in de voorsteden van Romagna, kreeg 
hij in 1995 de Prijs Drammaturgia Infinita van 
de universiteit van Urbino. De internationale 
doorbraakkwam er tussen 1999 en 2002 met 
de trilogie "Cantiere Orlando", waarvan "L’Isola 
di Alcina" het eerste deel is - de andere delen 
waren ‘Baldus’ (naar Teofilo Folegno) en "Midzo-
mernachtsdroom" (naar William Shakespeare). 
"L’I- sola di Alcina" werd bekroond als de beste 
Italiaanse voorstelling van het jaar 2000 en 
stond ondermeer in De Singel in Antwerpen.
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Le C(h)œur Montois de Marco Martinelli 
© CLAIRE PASQUIER

Le dernier jour de sa vie -
7 tragédies de Sophocle
© PASCAL GÉLY
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CARTE BLANCHE À WIM VANDEKEYBUS 
DANS / CREATIE  THÉÂTRE LE MANÈGE 
11€

WERELDPREMIÈRE

Vertrekkend vanuit de liefde als thema verkennen de Vlaamse choreograaf Wim Vandekeybus en zijn 
gezelschap Ultima Vez de verleidelijke, affectieve en sensuele relatie tussen de voorstelling en het publiek. 
Live begeleid door muzikanten Mauro Pawlowski, Elko Blijweert en Jeroen Stevens, werken ze rond de 
muziek van de ziel: de soul.

Production d’Ultima Vez, le manège.mons, la Fondation Mons 2015 (en cours)

ARNO
MUZIEK  CARRÉ DES ARTS

Le Festival au Carré en la Maison Losseau wekken het literaire gevoel van verschillende internationale 
artiesten uit diverse disciplines. En voor één avond ook dat van de Vlaamse zanger met de rauwe stem, 
Arno! Aanleunend bij de woorden van Verlaine en Verhaeren maakt hij er voor Mons iets onvergetelijks van. 
Poëzie rocks met Arno! 

IN DE KADER VAN WEEK-END EN FOLIE " FAMILLE "

AROMAGIC
THEATER / FAMILIE  MAISON FOLIE

La Maison Folie pakt uit met een weekend voor klein en groot. Aromagic prikkelt uw smaakpapillen;  
het gezelschap Laika nodigt u uit op de set van een fictief culinair tv-programma. Een verrassing voor  
het hele gezin!

Une production Laika en coproduction avec Les Grandes Tables De La Friche, Théâtre Massalia, Système Friche Théâtre, Marseille Provence, 
capitale européenne de la culture 2013, Cultura Nova, Heerlen et Le Volcan, scène nationale du Havre en collaboration avec le studio

IN DE KADER VAN WEEK-END EN FOLIE

TRAIT D’UNION
THEATER / FAMILIE  MAISON FOLIE

WERELDPREMIÈRE

Met Trait-d’Union volgt u het parcours van Simon, 15 jaar, een iPhone, een vriend, een geheime liefde en… 
ouders die scheiden. De tiener probeert een bemiddelende rol te spelen in een oorlog die niet de zijne is. 
Hij eet en eet nog, zwelt dan op, en blijft bezig met het vullen van een grote leegte.

Création ASBL Trou de Ver
Co-production le manège.mons et la Fondation Mons 2015
Soutien du Foyer socio-culturel de Saint Ghislain. 

01.07.15
> 11.07.15

10.07.15

07.15

07.15
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Arno
© DANNY WILLEMS
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Le Festin
© DANIEL CORDOVA  
& VALENTIN DEMARCIN
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le festin
[Festival de créations  
MonsBorinage] + DIMANCHE TOQUÉ

Le Festin, een nieuw festival met kunst  
uit Mons-Borinage

Een Henegouwse festival dat de kracht van 
lokale artiesten koppelt aan een volks- en feestelijk 
evenement? Dat is de inzet van het nieuwe festival 
Le Festin, een festijn in de volle betekenis van het 
woord. Dit resultaat van een nauwe samenwerking 
tussen 6 organisaties van Mons-Borinage laat het 
publiek de eerste weken van september helemaal 
leven "à la boraine"!

Naast de vele voorstellingen die de 
ruggengraat van Le Festin vormen, kunt u 
er genieten van streekproducten, die u zelf 
kan bereiden in een van de kookworkshops, 
of deelnemen aan literaire en muzikale 
bijeenkomsten… Elke minuut van elke avond 
wordt op een prachtige manier ingevuld door de 
verbeelding van al die kunstenaars uit de meest 
uiteenlopende disciplines die werken, leven en 
inspiratie vinden in deze kleine maar bruisende 
regio. Met onder anderen Axel Cornil, Hugues 
Charmart, Daniel Decot, Hassiba Halabi, Giuseppe 
Lonobile, de studenten van Arts au Carré onder 
leiding van Guy Theunissen en Muriel Legrand, en 
ook Baptiste Lalieu (Saule). De hele gevoels – en 
verbeeldingswereld van Mons-Borinage strijkt 
neer in elke hoek van de stad, met als bekroning 
het ultieme festijn – de 6e editie van de Dimanche 
Toqué (Gekke Zondag). Dit gigantische banket door 
de beste chefs uit de regio mag u niet missen!

Le Festin ontstond vanuit de zin om mensen 
samen te brengen, zaken een duurzaam karakter  
te geven en lokale kunst in de kijker te zetten.  
Het festival mikt op kunst en creativiteit in de 
breedste zin van het woord. Het cultureel centrum 
van Boussu, het cultureel centrum van Frameries,  
La Fabrique de Théâtre, theater 232U in Aulnoyes-
Aymeries, de manège.mons en het culturele 
centrum van Saint-Ghislain zorgen samen voor de 
programmatie van dit evenement. Ook na 2015 
gaan zij de projecten blijven voorstellen binnen 
hun respectieve organisaties. Op die manier zal het 
fantastische avontuur van de Europese Culturele 
Hoofdstad nog lang voortduren in de regio.

Production le 232U Théâtre de Chambre à Aulnoye-Aymeries,  
la Fondation Mons 2015, le Centre Culturel de Boussu, le Centre 
Culturel de Colfontaine, la Fabrique de Théâtre à la Bouverie,  
le Centre Culturel de Frameries, le manège.mons et le foyer culturel 
de Saint-Ghislain Avec le soutien du Phénix de Valenciennes,  
du Tarmac (Paris), l’Alhambra/Mons 2015, Maison Losseau.

MAISON FOLIE
ALHAMBRA
THÉÂTRE LE MANÈGE
MAISON LOSSEAU

FESTIVAL / PARTY / GASTRONOMY / MUSIC

01
09
2015

06
09
2015

DIN. DON.
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HUGUES CHAMART 
PROJECT NOG BEKEND TE MAKEN 

Na zijn opleiding als acteur aan IAD 
volgde Hugues Chamart eerst een traject als 
vertolker. We zien hem in Sade-Charenton: 
les larmes de sang op het Internationaal 
festival van Turijn "Big Torino" in 2000 (Italië); 
Calderon van Pier Paolo Pasolini, in de 
Phénix (Valenciennes) en la Villette (Paris) 
in 2002. In 2002 ging hij voor het eerst als 
regisseur aan de slag met Passe-Temps van 
Jean-François Lermusieau. In 2006 stond hij 
in voor de regie van La résistible ascension 
d’Arturo Ui van Bertolt Brecht, in het Théâtre 
Jardin-Passion in Namen, in co-productie 
met het Théâtre Royal de Namur. Zijn lijst 
met projecten werd uitgebreid, in 2008 
werkte hij ook aan een satirische sketch 
in het kader van het parcours Mons Passé 
Présent (Festival straattheater). Hij werkte 
ook mee aan "Rendez-vous de la Langue 
Française" van de stad Bergen en werd voor 
de edities van 2008 en 2009 zelfs artistiek 
commissaris. In 2013 startte hij ook het Festi-
val En bonne compagnie op.

GIUSEPPE LONOBILE 
LES ÉGARÉS

HIj is auteur, acteur en regisseur en 
genoot zijn opleiding aan het Koninklijk 
Conservatorium van Bergen. In 2000 stichtte 
hij samen met Céline Degreef en Vincent 
Bresmal het ATIS Théâtre. Hij is de auteur 
van Vivarium, een creatie van Atis Théâtre, 
waarbij hij samenwerkt met Hassiba Halabi, 
Vincent Bresmal, Céline Degreef en hij 
vertolkte het stuk push-up, in een regie van 
Jean-Michel Van Den Eyden waarbij hij onder 
meer samenwerkte met Rosario Amadeo. In 
juli 2014 volgt een lezing/spektakel tijdens 
het Festival au Carré in Bergen: Loin de 
Linden van Veronika Mabardi met Véronique 
Dumont en Valérie Bauchau.

DANIEL DÉCOT 
PROJECT NOG BEKEND TE MAKEN 

Daniel Decot studeerde dramatische 
kunsten aan het Koninklijk Conservatorium 
van Bergen. Hij speelt regelmatig in België 
(Déclownestration van Francis Monty door 
Geneviève Damas, De Profundis (Van Gogh 
/ Artaud) door Eddy Mathieu, enz). We zien 
hem regelmatig in Bergen, in Les Ren-
dez-Vous du Livre en Mons-Passé-Présent. 
In Frankrijk speelt hij voor le Théâtre de 
Chambre (Un jeune homme pressé en En 
manches de chemise (van Eugène Labiche), 
Mariage, conversations privées, Dans ma 
maison III: Brussels station van Christophe 
Piret). Hij regisseert verschillende Belgische 
auteurs, Portraits d’après Fissures van Elisa 
Brune, Je, Clytemnestre van Michel Tanner 
en 3 stukken die hij schreef, Adem (Chapelle 
des Brigittines) en Warhol-Machine (Brussel 
en Bergen).

HASSIBA HALABI 
MAIS ÇA, C’ÉTAIT AVANT… 

Sinds ze in 1997 met vlag en wimpel 
afstudeerde aan het Conservatorium van Ber-
gen, heeft Hassiba Halabi tal van toneeler-
varingen aan haar palmares toegevoegd. Als 
zangeres, muzikant (sax, percussie, gitaar), 
auteur, componist en vertolker brengt ze nu 
ook haar eigen muziek uit met het album 
Maissara. Op de planken zagen we haar 
onder andere in Woyzeck, geregisseerd door 
Giancarlo Corelli (Rome), Arabelin van Jalia 
Baccar, La surprise de l’amour, Les Troyen-
nes van Euripides (genomineerd voor de 
Prix du théâtre in de rol van Andromachus), 
Kour van Franco Dragone. Deze complete 
kunstenares ontving in 2003 de theaterprijs 
(categorie vrouwelijke belofte) met Hannah et 
Hanna, in een regie van John Rettalack in het 
Théâtre de Poche van Brussel.

AXEL CORNIL
DU BÉTON DANS LES PLUMES 

Jonge Bergense auteur uit Arts au 
Carré. Schreef en werkte met verschillende 
jonge acteurs en regisseurs. Studeerde af in 
toneelschrijven aan INSAS in 2013. Schreef 
verschillende niet uitgegeven teksten, zoals 
Magnifico (RRRRFestival) Thèbes la putain 
voor Bellone in mei 2014. Was assistent van 
regisseur Antoine Laubin. 
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Het risico, de angst, de vergankelijkheid, de 
opwinding… Wat is het dat mensen drijft? Welke 
ideologieën doen hen grijpen naar de macht? 
Joël Pommerat zoekt de antwoorden in 1789, 
de Franse Revolutie. Pommerat, die zichzelf een 
"toneelschrijver" noemt, is niet iemand die in 
een kamertje zit te creëren. Hij improviseert zijn 
voorstelling ter plaatse, samen met zijn acteurs, 
dragers van die condition humaine die hij wil 
ontketenen. Geen historische reconstructie dus 
en ook geen mythen of heroïsche figuren, maar 
een sterke kijk op dit politieke avontuur, waarin 
Pommerat van ons de acteurs maakt.

Production: Compagnie Louis Brouillard
Coproduction: Théâtre national/Bruxelles, Odéon-Théâtre de  
l’Europe, Le Manège.Mons - Scène transfrontalière de création  
et de diffusion, Mons 2015-Capitale européenne de la Culture,  
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, MC2-Maison de la Culture 
de Grenoble, La Filature-Scène nationale de Mulhouse, Espace 
Malraux-Scène nationale de Chambéry, FACM-Festival théâtral du 
Val d’Oise, L’apostrophe-Scène nationale de Cergy-Pontoise et du 
Val d’Oise, Automne en Normandie avec Le Volcan-Scène nationale 
du Havre, Centre National des Arts-Ottawa, Bonlieu-Scène natio-
nale d’Annecy, le Grand T-Nantes… (en cours)

Résidences de création: Théâtre Nanterre-Amandiers, CNCDC– 
Châteauvallon, Odéon-Théâtre de l’Europe, Conservatoire de Liège, 
Théâtre national/Bruxelles 
La Compagnie Louis Brouillard reçoit le soutien du Ministère de la 
Culture/Drac Ile_de-France et de la Région Ile-de-France.
Joël Pommerat est associé au Théâtre national de Bruxelles et à 
l’Odéon-Théâtre de L’Europe. Il fait partie de l’association d’artistes 
de Nanterre-Amandiers.

16
09
2015

18
09
2015

WOE. VRI.
CARTE BLANCHE A JOËL POMMERAT
THEATER / EXPO  THÉÂTRE LE MANÈGE
20:00
11€
WERELDPREMIERE

Vertrekkend van Alfred Jarry’s Ubu Roi (Koning 
Ubu) vertelt UBUS een nieuwe fabel over geld en 
macht. Gepusht door de ambitie van zijn vrouw 
beslist Ubu de koning te doden. Met de hulp van 
Kapitein Bordure wordt hij de nieuwe heerser. Eens 
hij op de troon zit, regeert Ubu zonder enig gezond 
verstand. Om zijn rijkdom te vergroten roeit hij de 
edellieden, magistraten en belastingpachters uit, 
om voortaan zelf de belastingen te innen. Zijn 
tomeloze streven naar "altijd meer" wordt uiteindelijk 
zijn ondergang… Vandaag is het ontregelde 
geldapparaat "ubuësk" en regeert het de wereld 
zonder enig gezond verstand. Als antwoord op die 
schijnbaar onoverwinnelijke economische waanzin 

creëren Axel de Booseré en Maggy Jacot een 
meedogenloze, grappige en actuele voorstelling… 
Denk aan de sfeer van de beurs, aan de absurde 
mechanismen van de financiers, en… aan 
kermistheater. Een coproductie van Mons en Pilsen 
2015.

Projet porté par Pilsen et Mons 2015, cette création belgo-tchèque, 
entre marionnettes et déambulation du public, vous fera voyager 
entre NASDAQ, Stock-Option et la fable d’Ubu Roi et vous laissera 
surpris. 
Une coproduction Fondation Mons 2015, Pilsen 2015, le manège.
mons, Théâtre de l’Eveil. (en cours)

13
10
2015

18
10
2015

DIN. ZON.
UBUs
AXEL DE BOOSERÉ  
& MAGGY JACOT / POP UP CIE
THEATER/ EXPO/CREATIE  
THÉÂTRE LE MANÈGE
20:00
11€
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100 jaar geleden wilden twee Belgische visionairs, 
Paul Otlet en Henri La Fontaine, alle kennis 
ter wereld op fiches zetten en op één plaats 
verzamelen. De heropening van het Mundaneum 
in 2015 vormt een prachtige aanleiding voor het 
creëren van een groot spektakel, geïnspireerd 
door deze krankzinnige en tegelijk bijzonder gulle 
onderneming. Dat alles onder leiding van Frédéric 
Flamand en gedragen door een groep dansers 
en een honderdtal figuranten, die versmelten met 
een continue aaneenschakeling van beelden 
van het verleden en de toekomst. Zo plaatst het 
"Google op papier", zoals het Mundaneum soms 
wordt genoemd, onze hedendaagse utopieën 
in perspectief – van de mediarevolutie tot de 

universele kennis in een muisklik. In Cité Miroir 
aarzelen de lichamen, onderworpen aan een 
onophoudelijke stroom van beelden, tussen 
spanning en harmonie. Tussen het individu en 
zijn ontbinding in het eindeloze web van ego’s, 
herinterpreteert de Belgische choreograaf de mythe 
van Babel.

Production déléguée : Théâtre de Liège / Co-production : Charleroi 
Dances, le manège.mons et la Fondation Mons 2015. 
En partenariat avec le Mundaneum.

24
11
2015

27
11
2015

DIN. VRI. IN DE KADER VAN FRÉDÉRIC FLAMMAND, INVOLVED ARTIST

THE MIRROR CITY
FRÉDÉRIC FLAMAND
THEATER / CREATIE / DANS

LOTTO MONS EXPO
24.11 > 27.11.15
11€

In 2011 laat een geniale mix van film, dans, muziek 
en theater de wereld van de podiumkunsten dave-
ren: Kiss and Cry wordt al meteen na zijn creatie in 
Mons een groot internationaal succes. Filmmaker 
Jaco Van Dormael (Toto le héros), choreografe 
Michèle Anne De Mey (Sinfonia, Eroïca) en hun 
ploeg brengen hun verhaal letterlijk met "fingerspit-
zengefühl"… In Kiss and Cry ontmoet Gisèle een 
man op de trein. Hun handen raken elkaar en zullen 
vervolgens hartstochtelijk naar elkaar op zoek gaan. 

In 2015 keert de hele ploeg terug naar de plaats 
van creatie, in Mons, niet met een vervolg of epi-
loog, maar met een nieuw poëtisch avontuur tussen 
nano-dans en film. Vingers dartelen door een pop-
pendecor, een camera danst, een stem vertelt. Een 
voorstelling die groot en klein doet dromen.

Coproduction de Charleroi-danses, Astragale/cie Michèle Anne De 
Mey le manège.mons, la Fondation Mons 2015

08
12
2015

13
12
2015

DIN. ZON.
COLD BLOOD
MICHÈLE ANNE DE MEY, 
JACO VAN DORMAEL 
ET LE COLLECTIF KISS AND CRY
THEATER / DANS/ FILM / CREATIE

LOTTO MONS EXPO
24.11 > 27.11.15
11€
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La Cité Miroir
© MARIA BLAISSE

FRÉDÉRIC FLAMAND 

Frédéric Flamand heeft er zijn levens-
werk van gemaakt om architectuur, video en 
digitale toepassingen met dans te versmelten 
tot een nieuwe bewegingstaal. Sinds 2004 is 
de artistieke leiding van het Ballet National 
de Marseille zijn handen, in 1973 al oprichter 
van Plan K en daarna vijftien jaar lang artis-
tiek leider van Charleroi/Danses.

Hij werkte reeds samen met 
architecten als Jean Nouvel, Dominique 
Perrault en Zaha Hadid Voor het ‘Orphée 
& Euridyce’ werkte hij samen met 
beeldend kunstenaar Hans Op de Beeck 
voor de scenografie, de kostuums en de 
videobeelden.
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Un pas de côté
© D.R.
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BIJ ONZE  
PARTNERS

Zet alles stop en denk na. Men zegt: Geluk, dat is 
vooruitgang. Zet een stap vooruit. Dat is vooruit-
gang... maar het is nooit geluk. En als we nu eens 
een stap opzij zetten? En als we nu eens iets 
anders probeerden? Als we een stap opzij zetten, 
zouden we zien wat we anders nooit zien.
Vertaald citaat uit de film «L’An 01» van Jacques 
Doillon, Gébé...
Residenties, workshops, voorstellingen. Un Pas de 
Côté is een laboratorium voor artistiek onderzoek 
en kunstzinnige experimenten rond de impact van 
de digitale technologie op de maatschappij en de 
cultuur.
Tijdens heel 2015 zal dit multi- en interdisciplinaire 
platform werken rond Where technology meets 
culture vanuit de twee polen realiteit en illusie: 
enerzijds de deconstructie en het begrip van de 
technologieën en anderzijds de «plug and play», 
het industrieel entertainment.
De illusie, dat is de wereld zoals ze ons wordt 
voorgesteld.
De realiteit, dat is de wereld van door hackers 
«gedemonteerde wekkers», die ook aan bod komt 
in Morfeus en via Neo uit The Matrix.

Een coproductie van De Theaterfabriek – SPAS, de provincie 
Henegouwen en de Stichting Mons 2015.

UN PAS DE CÔTÉ
DE THEATERFABRIEK
PROVINCIALE DIENST VAN DE BEELDENDE KUNSTEN /  
PROVINCIE HENEGOUWEN
GRATIS INKOM MITS RESERVATIE.

RESIDENTIES VANAF OKTOBER 2014. 
PUBLIEKSVOORSTELLINGEN TIJDENS 
HET HELE JAAR 2015 
(PROGRAMMATIE WORDT OPGESTELD) 
SLOTVOORSTELLING  
OP 11 DECEMBER 2015 OM 20:00 UUR. 
–
WWW.LAFABRIQUE.BE

10
2014

11
12
2015

VRI.
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Alles begint op 30 juli 1890, bij de begrafenis van 
Vincent Willem Van Gogh in Auvers-sur-Oise. Dit is 
het vertrekpunt voor een reis langs alle afwijzingen 
in een mensenleven, om ten slotte te eindigen 
bij de overigens springlevende schreeuwen van 
Vincent, die in Cuesmes op het punt staat om zich 
volop op het leven en de kunst te storten.
Hij is dan 27 jaar. Er resten hem nog 10 jaar in zijn 
leven om alles te leren over de schilderkunst en 
zijn eigen unieke plaats daarin te vinden, tussen de 
beroemdste kunstenaars van zijn tijd. 
Jean-Claude Derudder schetst het beeld van 
een levenslustige Van Gogh die zijn leven heeft 
omgegooid, op basis van de tekeningen die van de 
kunstenaar teruggevonden zijn bij een buur, een 
vriend en zijn ouders. Dit is een scherpzinnige en 
opstandige Van Gogh die neen zegt, die elke strijd 
voluit aangaat, die in alles wat hij wil of moet doen 
tegen elke prijs tot het uiterste wil gaan, die voluit 
doet wat zijn hart hem ingeeft.

Jean-Claude Derudder gaat de alom bekende 
cliché’s uit de weg en biedt een nieuwe kijk op 
deze grote kunstenaar, één van de vele personen 
die sinds mensenheugenis het leven van mensen 
beïnvloeden met hun levensloop, uitspraken of 
kunstwerken en op die manier kleine veranderingen 
teweegbrengen die de wereld voorgoed veranderen.
In de Saint-Emmanuel-schacht van de 
steenkoolmijn van Bois-du-Luc, waar de mijnwerkers 
vroeger tot 558 meter diepte in de grond afdaalden, 
ontvouwt zich de reis van een ziel die onophoudend 
blijft zoeken naar bevrijding, naar een prachtige 
sterrennacht.

Een productie van de Manège in Mons, een coproductie van het 
Centre Culturel Régional du Centre - La Louvière, de Stichting Mons 
2015 en het Ecomuseum van Bois-du-Luc in de context van het 
evenement «Homo Faber. Poëtiek en mechaniek van het werk.» (van 
1 mei tot 30 september 2015). Tickets en reservatie: Centre Culturel 
Régional du Centre - La Louvière

Na meer dan 30 edities is het Wereldfolklorefestival 
van de stad Saint-Ghislain doorheen de jaren 
uitgegroeid tot een niet te missen afspraak voor 
liefhebbers van folkmuziek en -dans.
10 dagen lang kan iedereen de rijke programmatie 
ontdekken, waarbij de beste groepen van de 
internationale folkscene op het appel zijn. In 
de editie van 2015 zal met name Europa sterk 
vertegenwoordigd zijn, met bijzondere aandacht 
voor Tsjechië, dat zijn eigen Culturele Hoofdstad 
van Europa heeft: Plzen 2015.
Onder het motto «De wereld is mijn stam» 
verwelkomt het Festival de beste groepen uit 

tal van Europese landen, die niet alleen met 
hun folklore vertegenwoordigd worden, maar 
ook met hun culinaire tradities en ambachten. 
Naast de voorstellingen nodigen het Volksbal, de 
dansworkshops en feestelijke animaties uit tot 
ontmoetingen tussen de kunstenaars, bewoners en 
bezoekers van overal ter wereld.

Een organisatie van het Wereldfolklorefestival in partnerschap met 
de stad Saint-Ghislain en haar toeristische dienst, een coproductie 
met de Stichting Mons 2015. Met de steun van Wallonië en de 
provincie Henegouwen.

26
05
2015

31
05
2015

18
09
2015

09
06
2015

DIN.

ZON.

VRI.

DIN.

VAN GOGH, 17 RUE DU PEUPLE,  
7033 CUESMES
ÉCOMUSÉE DU BOIS DU LUC

DANS LE CADRE DE SAINT-GHISLAIN, VILLE PARTENAIRE

FESTIVAL MONDIAL DE FOLKLORE
HALL DE TERTRE 
WWW.FESTIFOLK.BE
9/15€



157

De Biënnale van Charleroi Danses is een onmisbaar 
onderdeel van de culturele herfst in België en zal 
in 2015 meer dan ooit zijn internationale uitstraling 
en Europese verankering bevestigen. Een dertigtal 
producties – hoofdzakelijk creaties – zullen het 
ritme bepalen van deze speciale editie onder de 
titel “European Crossroads”, met als hoofdlocaties 
Charleroi en Brussel. Er worden verbanden gelegd 
met Parijs, Budapest en Amsterdam maar het vormt 
bovenal een van de voelsprieten en verreikende 
uitwasemingen van de levenskracht van Mons, 
Culturele Hoofdstad van Europa.
Centraal thema is de kwestie van de jeugd en 
de artistieke vernieuwing. De choreografische 
aflossing, de vernieuwing van het publiek, de 
innovatie van de stijl en het participatieve proces 
vormen de kern van dit project. Uitdagingen die 

vanuit een Europees standpunt in vraag worden 
gesteld met de nabije en afgelegen partners van 
Charleroi-Danses, en via de medewerking van het 
Choreografisch Centrum aan twee toekomstige 
Europese en Euro-Mediterrane projecten: DANCE 
SHARING en MORE MORE FUTURE. De creaties 
van de drie kunstenaars die bij Charleroi Danses 
horen, Michèle Anne De Mey, Thierry De Mey en 
Pierre Droulers, worden katalysatoren voor deze 
thema’s.
Een explosief programma dat perspectieven biedt 
op de vele gezichten van choreografische creaties 
uit België en het buitenland.

Un projet de Charleroi Danses, Centre chorégraphique de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles en coproduction avec la Fondation 
Mons 2015.

09
2015

10
2015

DANSBIËNNALE 2015
EUROPEAN CROSSROADS
CHARLEROI DANSES
CHARLEROI - MONS - BRUXELLES
PROGRAMME COMPLET DISPONIBLE EN AVRIL 2015.
WWW.CHARLEROI-DANSES.BE

Alain Eloy, acteur en zanger, woonde enkele jaren 
in Soignies, een stad die hem altijd geluk heeft 
gebracht. Ter gelegenheid van Mons 2015 kreeg hij 
carte blanche van de stad van Mononk Simpélourd.

Samen met een getalenteerd team maakte hij 
een creatie die tussen een documentaire en 
solomusical in ligt. Hij beschrijft zeer gedetailleerd 
en edelmoedig het leven van de mannen die de 
blauwe hardsteen bewerkten, de grote trots van de 
stad. Met passie, emotie en plezier duikt hij in de 
geschiedenis van een streek en schetst hij portret 
na portret…

Productie: Manège.Mons in coproductie met het cultureel centrum 
van Soignies en de Stichting Mons 2015.

10
09
2015

15
09
2015

DON. DIN.
IN DE CONTEXT VAN SOIGNIES LEVEND ERFGOED

PIERRE BLEUE
ALAIN ELOY 
THEATER / MUZIEK  CULTUREEL CENTRUM VAN SOIGNIES 
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muziek
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Het muzikaal programma van Mons 2015 is diep geworteld in de geschiedenis van de 
stad en omgeving. 
Orlandus Lassus is ongetwijfeld de grootste naam uit het muziekprogramma en hij komt 
in vele vormen en gedaanten terug. 

Deze innovatieve componist uit de XVIde eeuw was een wereldster in heel Europa, van in 
Italië waar hij gedichten van Petrarca op muziek zette tot het aan het Hof van Beieren. Hij 
is geboren in Mons, maar wordt wel eens een " Vlaamse polyfonist " genoemd.
Koren, van kinderkoren tot een koor van 800 liefhebbers , gerenomeerde MUZIEK i van 
klassiek tot de hedendaagse muziek, pop- en rockmuzikanten ze zingen in het najaar van 
2015 gedurende een hele week: Lassus.

Het muzikale programma wordt omkaderd met een tentoonstelling, publicaties en confe-
renties.
De ontmoeting tussen muzikale werelden is een bewuste keuze van Mons 2015. Met 
twee concertzalen worden de muren tussen klassiek en variété, barok en hedendaagse 
gesloopt. 
In Alhambra wordt muziek een feest onder een indrukwekkend fresco van Bonom (Vin-
cent Glowinsky). Van het openingsconcert op 24 januari 2015 door het ‘Orchestre Royal 
de Chambre de Wallonie tot een stevige reeks rockconcerten en electrofeestjes. 
 
Een gloednieuwe concert- en tentoonstellingszaal opent in de lente haar deuren: Arsonic 
met een avant-garde programmatie en vele projecten voor kinderen. Dit persdossier geeft 
u alvast een voorsmaakje van wat er op het programma staat.

Voor families is er een zeer uitgebreid aanbod van CONFERENTIE, concerten tot en met 
muziektheatervoorstellingen
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Simulation Arsonic
© H&V - HOLOFFE VERMEERSCH ARCHITECTURE

Arsonic
© ISABELLE FRANÇAIX

JEAN-PAUL DESSY 

Jean-Paul Dessy leidt sinds 1997 het 
ensemble ‘Musiques Nouvelles’. Als compo-
nist en violoncellist onderzoekt hij het meer 
sacrale aspect van muziek : het concert als 
liturgie, meditatie, muzikanten als profeten 
en klank als revelaties. ARSONIC realiseert 
in 2015 zijn droom van een ruimte gewijd 
aan de klank: een huis om te luisteren, om te 
ontdekken, en muzikale emoties.   
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arsonic 

Tussen de Rue de Nimy en de Rue des Trois 
Boudins verrijst een unieke plek in Wallonië, een 
plaats van dromen en creativiteit, helemaal gewijd 
aan de wereld van klank en geluid; een plaats die 
de mysterieuze bijnaam “la Maison de l’Écoute” 
(Het Luisterhuis) kreeg. 

Architecten Holoffe & Vermeersch bouwen er in 
nauwe samenwerking met akoestisch onderzoeker 
Eckhard Kahle aan een oorspronkelijk idee 
van Jean-Paul Dessy, cellist, componist, hoofd 
en artistiek leider van het ensemble Musiques 
Nouvelles van manège.mons. 

Arsonic biedt ons een tussenstop in de alledaagse 
drukte: een haven van rust waar men op adem kan 
komen. De sirenes van de oude brandweerkazerne 
maken plaats voor de bekoorlijke muzen van 
muzikanten en dichters. Een zaal met een 
capaciteit van 280 toeschouwers en aanpasbare 
tribunes vormt het kloppende hart van deze 
thuishaven der verbeelding. De concerten en 
voorstellingen in ARSONIC zullen rekening moeten 
houden met zijn bijzondere configuratie: kleine en 
grote tribunes, een discreet balkon en verwijderbare 
schermen voor projecties omringen de scène 
en nodigen uit tot creativiteit. ’s Avonds zal het 
publiek er rechtstreeks toegang hebben, overdag 
zal men er vrij kunnen rondwandelen en luisteren 
in de “Passage des Rumeurs” (Geluidengalerij) 
met tentoonstellingen en geluidsinstallaties, of zich 
bezinnen bij de muziek en de geluiden van de 
Chapelle du Silence (Stiltekapel). 
Kinderen zullen onder professionele begeleiding 
kunnen experimenteren tijdens leerzame 
CONFERENTIE in de auditieve verwonderingszaal. 
Een repetitiezaal, een regiekamer voor opnamen, 

loges en vaste kantoren… dat alles is de geest 
van dit gebouw waarin de verschillende teams van 
manège.mons weldra hun intrek zullen nemen. 

Muziek, woorden en beelden van alle tijden en 
alle genres zullen er thuis zijn en een uitnodiging 
vormen om te luisteren naar zichzelf en de ander. 

Bij deze kondigen we alvast volgende elementen 
uit de programmatie aan. Steve Reich in 
samenwerking met Jeunesses MUZIEK ales en 
Quatuor MP4.
De Europese culturele hoofdsteden wisselen hun 
muzikale inspiratie uit op initiatief van het ensemble 
Musiques Nouvelles: rond het thema Lucifer, maar 
ook met concertavonden samengesteld samen met 
Wroclaw 2016 en  Pilsen 2015.

Arsonic gaat ook helemaal op in de Lassus-
week en neemt Lassus ook mee als thema voor 
tweejaarlijkse internationale concours [‘tactus].

Welkom in ARSONIC! Maar sssst… we hebben nog 
verrassingen in petto.

Het programma van het openingsweekend houden 
we nog even geheim, maar graag vertellen we al 
dat er een “P’tit bal” zal zijn…

05
04
2015

DON.

03
04
2015

WOE.

OPENING / MUZIEK

MONS INTRAMUROS
—
10:00 > 18:00 OPEN DOORS 
OPENDEURDAGEN IN SAMENWERKING MET 
PÔLE MUSEAL MONS
—
02.04.15 – 20:00  
GALA-AVOND OP UITNODIGING
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Tijdens het P’tit Bal zijn het de kinderen die de 
dans leiden en hun ouders laten kennismaken 
met waanzinnige chassé-danspassen en duivelse 
tarantella’s. Klarinetten, accordeons, bouzouki’s, 
gezang, bassen en drums bepalen het ritme van 
de traditionele Roemeense, Hongaarse of Jid-
dische dansen. Niemand kan weerstaan aan de 
goedlachse danseres Nathalie, die stap voor stap 
in detail alle geheimen prijsgeeft van de perfecte 
verleidingsdans uit Oost-Europa. 

Tijdens de opendeurdagen ter gelegenheid van 
de feestelijke opening van ARSONIC kunt u zich 
inschrijven voor de praktische CONFERENTIE op 5 
april 2015.

06
04
2015

08
04
2015

MAA. WOE. LE P’TIT BAL
MUZIEK / JEUGD  ARSONIC
14.00 / 16.00

PASSAGE DE MÉMOIRE :  
« DIFFERENT TRAINS » DE STEVE REICH
MUZIEK / JEUGD  ARSONIC
13:30 / 20:00

Componist Steve Reich herinnert zich dat hij in 
1940 met de trein over en weer ging tussen zijn 
gescheiden ouders. De jonge Amerikaan was zich 
er niet van bewust dat op datzelfde ogenblik in 
Europa duizenden gevangenen in wagons werden 
weggevoerd naar de concentratiekampen. In 1988 
componeerde hij Different Trains voor strijkkwartet 
en tape als een aangrijpend geheel van 
herinneringen.Tijdens dit concert wijzen Jeunesses 
MUZIEKales en Quatuor MP4 ons op de tragedies 
die ook vandaag de dag nog steeds actueel zijn.

28
04
2015

DIN.

PETIT MARS CHANGEANT
DANCE / MUZIEK / JEUGD  ARSONIC
20.05.15 - 16:00 / 18:00
21.05.15 - 10:00

“Licht als de voorjaarswind, de neus in de lucht, de 
mond wijd open, een onverwachte kleur, geritsel 
opzij: de kleine weerschijnvlinder is gevlogen…” 
Bestaat er iets natuurlijkers? Dit is een zomervlinder 
met een blauw-violetachtige weerschijn, die fladdert 
in de buurt van rivieren in bosrijke omgevingen. 
Nathalie Cornille maakt hem zachtjes wakker 
terwijl ze danst rond de allerkleinsten, die zich 
comfortabel hebben genesteld op zachte tapijten. 
De toeschouwers op het podium zijn tussen één dag 
en drie jaar oud en zijn vergezeld van hun ouders. 
Ze nemen zelf aan de voorstelling deel. Boven, 
onder, opzij, vlakbij… ze hoeven hun hand maar uit 
te steken om een vlinder te aaien. Stemmen fezelen 
zachtjes, gefluister, geluiden, gezang van vogels, 
licht en lichtheid: poëzie in het alledaagse leven door 
eenvoudige en aandachtige gebaren. 

20
05
2015

21
05
2015

WOE. DON.

Petit Mars Changeant 
© NELL C



165

OPERATIC ACTIONS :  
LUCIFER, ÉCLAIRER SANS AVEUGLER
SOUNDS OF EUROPEAN CAPITALS -  
AARHUS 2017
MUZIEK   ARSONIC - 20:00

06
06
2015

ZAT.

CONTEMPORARY SOUNDS OF POLAND
SOUNDS OF EUROPEAN CAPITALS - 
WROCLAW 2016
MUZIEK   ARSONIC
20:00

04
07
2015

ZAT.

De Europese culturele hoofdsteden wisselen hun 
muzikale inspiratie uit op initiatief van het ensemble 
Musiques Nouvelles. Het Orkiestra Muzyki Nowej 
onder leiding van Szymon Bywalec brengt in juni 
2015 in ARSONIC een uitsluitend Pools programma, 
terwijl Musiques Nouvelles in 2016 in Wroclaw 
muziek van componisten uit de Franstalige 
Gemeenschap zal brengen. Het publiek van Mons 
2015 zal kunnen genieten van de vurige spiritualiteit 
van Henryk Mikolaj Górecki (Kleines Requiem für 

eine Polka op.66) die vaak in onze zalen wordt 
geprogrammeerd, en zal kunnen kennismaken met 
de zeer aparte klankenwereld van Pawel Mykietyn 
(3 for 13), de formidabele energie van Agata Zubel 
(Not I, op een tekst van Samuel Beckett) of de 
zeggingskracht van de jonge Przemyslaw Scheller 
(voor een creatie met elektronica).

De Europese culturele hoofdsteden wisselen 
hun muzikale inspiratie uit op initiatief van het 
ensemble Musiques Nouvelles. ARSONIC, de 
nieuwe concertzaal van Mons, verwelkomt het 
meest dynamische Tsjechische hedendaagse 
muziekensemble. Sinds 1995 haalt het Berg 
Orchestra, opgericht en geleid door de Slowaakse 
dirigent Peter Vrábel, de traditionele programmatie 
uit de gebruikelijke klassieke concertzalen en brengt 
ze naar een breder en minder vertrouwd publiek. 

In verrassende ervaringen en inventieve projecten 
waarin diverse podiumkunsten elkaar kruisen, laten 
deze stoutmoedige MUZIEKi ons luisteren naar 
de meest opmerkelijke Tsjechische werken van 
vandaag. František Chaloupka, Slavomir Horinka, Petr 
Wajsar, Michal Nejtek en Ondrej Adamek… jonge 
componisten met ritme, vuur en passie. Net zoals wij!

Ruim vier eeuwen na zijn dood inspireert 
OrlandoLassus hedendaagse componisten. Het 
tweejaarlijkse internationale concours [‘tactus], 
in 2003 gestart door Gilles Ledure, laat jonge 
internationale componisten een stuk schrijven op 
basis van een zelfgekozen motet van de Prins der 
MUZIEKi. De zeven kamermuzieklaureaten verblijven 
vanaf 23 november 2015 bij Monsse gastgezinnen 
om samen met het ensemble Musiques Nouvelles 

onder leiding van Jean-Paul Dessy te repeteren voor 
het premièreconcert van 27 november. [‘tactus] 
2015 vormt de bekroning van een partnerschap 
tussen Flagey en Mons 2015. De eerste sessie van 
dit tweedeelige concours vindt plaats in Studio 4 in 
Brussel, waar het Brussels Philharmonic en Michel 
Tabachnik in september symfonische stukken van 
over de hele wereld zullen brengen.

De Europese culturele hoofdsteden wisselen 
hun muzikale inspiratie uit op initiatief van het 
ensemble Musiques Nouvelles. Op naar Aarhus! 
Operatic Actions onderzoekt de kameropera met de 
Deense vereniging AUT, de Litouwse artiesten van 
Operomanija en het Belgische ensemble Musiques 
Nouvelles. Zeven Europese componisten herschrijven 
een episode van de val van Lucifer. Die native digital 
citizens, kinderen van de multimedia, benaderen een 
van de meest uitbundige levende kunsten uit onze 

muzikale geschiedenis (een van nature melodieuze 
wereld!). Kunnen computers, iPods, iPads, iPhones, 
virtuele sociale netwerken en elektronische gadgets 
uit onze gefragmenteerde levens, paradoxaal 
genoeg, een verduidelijkend licht werpen op onze 
kunstgrepen? Componisten, muzikanten en zangers 
gaan de uitdaging aan op het podium. 

SOUNDS OF EUROPEAN CAPITALS :  
PILSEN 2015
CZECH MADE / BERG ORCHESTRA 
DIRECTION PETER VRÁBEL
MUZIEK   ARSONIC
16:00

21
11
2015

ZAT.

[‘TACTUS], FORUM INTERNATIONAL  
DES JEUNES COMPOSITEURS
MUZIEK   ARSONIC
20:00

24
11
2015

27
11
2015

DIN. VRI.
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Une semaine avec Roland de Lassus
© ISABELLE FRANÇAIX
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EEN WEEK  
MET ROLAND 
DE LASSUS
1531, Mons – 1594, Munich

De ster van de renaissance keert terug 
naar Mons 
800 liefhebbers voor de Sint-

Waldetrudiskerk! Een opwindender eerbetoon aan 
de beroemdste muzikant ooit uit Mons, Orlandus 
Lassus (1531-1594), is nauwelijks denkbaar. Een 
sublieme stem, een ongeëvenaard polyfonist, 
schrijver van drinkliederen en af en toe spion; 
samen met Ockeghem en Josquin des Prés maakte 
Lassus van Henegouwen het epicentrum van 
de muzikale renaissance… of hoe het geloof tot 
uiting kan komen als een groep stemmen die ten 
hemel stijgen. Voor mensen van vandaag klinkt 
het als een vorm van contemplatie. Een mystiek 
die het ensemble Musiques Nouvelles van 4 tot 
11 oktober in al haar vormen aan bod laat komen, 
van de vocale zuiverheid van Vox Luminis tot de 
onwaarschijnlijke cross-over van Sonic Lassus, 
van de “Grande Clameur” bij wijze van opening tot 
improvisaties in de cafés van het stadscentrum. 
Voeg daarbij de colloquia, de uitgave van boeken 
en cd’s, en u begrijpt dat Lassus weer thuis is!

De dichter Ronsard heeft het over le plus 
que divin Orlande (de meer dan goddelijke 
Orlando); de vader van Galileï, Il mirabile Lassus. 
En de hele renaissance juicht de Prins der 
MUZIEKi toe. Lassus is een verleidelijke dandy 
aan buitenlandse hoven, een dubbelagent en een 
avonturier. Maar bovenal is hij een gedurfd modern 
componist. Hij gebruikt het levendige ritme en de 
eenvoudige structuur van het madrigaal wanneer 
hij om poëzie tot muzikaal oeuvre verheft: de 
gedichten van Marot, Rabelais, Petrarca of Ronsard 
worden in zijn muziek geëchood door een diepe 
gevoeligheid. Een onberekenbaar pleziermaker 
ook, vlot met drinkliederen en liederlijke deuntjes, 

ARSONIC 
SAINTE-WAUDRU  
ÉGLISE SAINT-NICOLAS 
CHAPELLE DES FUCAM 
ATELIER DES FUCAM

04
10
2015

11
10
2015

ZON. ZON.

Van 4 tot 11 oktober 2015 brengen 
kunstenaars hulde aan de Prins der 
MUZIEKi van de renaissance, beroemd om 
de gedurfde expressiviteit van zijn vocale 
polyfonie. Orlandus Lassus, geboren in 
Mons, vermengde in zijn buitengewone 
Europese carrière op ongeëvenaarde wijze 
het heilige met het profane.

CONCERT / INSTALLATIE
EXPO / CONFERENTIE / PUBLICATIE

maar tegelijk een componist die ontroert met de 
heldere melancholische charme van zijn polyfonie, 
gevoed door een sterk religieus temperament. Zijn 
contrastrijke persoonlijkheid past bij de geest van 
een eeuw vol verandering: humanisten, reformisten, 
onderzoekers en wetenschappers halen bestaande 
overtuigingen en verboden onderuit, onder 
voortdurende dreiging van de Inquisitie. Aan het 
einde van zijn leven had Lassus, die meer dan 
30 jaar kapelmeester was aan het hof van de 
hertogen van Beieren, zowat 2 300 vocale werken 
geschreven, waarvan 1 572 religieuze en 765 
profane stukken. Het spreekt voor zich dat Mons 
2015 hulde aan hem brengt.

LE HAINAUT ET LA MUSIQUE  
DE LA RENAISSANCE
PUBLICATION  06.15
ED. BRÉPOLS, COLL. ÉPITOME MUZIEKAL – TURNHOUT

De beroemdste muzikanten van de renaissance 
waren afkomstig uit Henegouwen en werden 
schaamteloos ingelijfd door buitenlandse hoven. 
Dit prachtig geïllustreerde boek getuigt van ons 
levendige patrimonium, van populaire tradities tot 
hoogstaande muzikale praktijk.

LE PLUS QUE DIVIN ORLANDE
COLLOQUIUM  ARSONIC
10.07.15 - 9:00 > 18:00

Dit internationale, Engels- en Franstalige colloquium, 
georganiseerd door de Koninklijke Academie voor 
Schone Kunsten van Brussel en de Academie van 
Beieren, begeleidt de complete uitgave van het werk 
van Lassus. Voor kenners en na inschrijving bij de 
Koninklijke Academie.
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LA GRANDE CLAMEUR
MUZIEK  PARVIS DE SAINTE-WAUDRU
19:30

Vanaf de hoogtes van Mons zal door de stad een levendig en vrolijk “getier” weerklinken, gecomponeerd 
en gedirigeerd door Jean-Paul Dessy als hommage aan Orlandus Lassus: 700 ervaren en minder ervaren 
koorzangers zingen voor de kerk op de maat van accordeons. Een feestelijke ode aan de renaissance!

SONIC LASSUS 
ENSEMBLE MUZIEKS NOUVELLES, DIRECTION JEAN-PAUL DESSY
MUZIEK  COLLÉGIALE SAINTE-WAUDRU
20:30

Lassus, onberekenbaar polyfonist en pleziermaker met een gedurfd repertoire, gaf uitdrukking aan zijn 
diepe geloof met de vurigheid van een verliefde man. Van vocale muziek tot elektro vieren tal van artiesten 
de gevoeligheid van zijn religieuze én profane muziek. 

LA MUZIEK EN HAINAUT AUX XVIIE ET XVIIIE SIÈCLES
COLLOQUE / EXPOSITION / PUBLICATION / CONCERT  ATELIERS ET CHAPELLE DES FUCAM
05.10 > 06.10.15 - 10:00 > 17:30 - COLLOQUIUM OP  INSCHRIJVTING
05.10 > 25.10.15 - EXPOS
05.10.15 – PUBLICATIE HAINAUT, TERRE MUSICALE (XVIIE-XVIIIE SIÈCLES), ED. BRÉPOLS, COLL. ÉPITOME MUSICAL – TURNHOUT
05.10.15 – UN CONCERT BOURGEOIS – 12:15 – CHAPELLE DES FUCAM
06.10.15 – SPLENDEURS D’UN RÉPERTOIRE OUBLIÉ – 20:00 – ÉGLISE SAINT-NICOLAS EN HAVRÉ

Ateliers des FUCaM - FUCaM (Catholic University Faculties of Mons) CONFERENTIE – 10am to 5:30pm – 
registration required
De musicologen van de UCL en het NFWO brengen de dynamiek van het muzikale Henegouwen ten tijde 
van de barok terug in kaart als centrum van de Europese scène: een rijk gevulde tentoonstelling begeleidt 
deze twee dagen met leerrijke ontmoetingen, concerten en een voortreffelijke publicatie.

Une coproduction Fondation Mons 2015 – UCL (Cermus et UCL Mons) – FNRS – Festival Harmonia Sacra

UN CONCERT BOURGEOIS
ENSEMBLE PHILIDOR & MIRA GLODEANU
MUZIEK  CHAPELLE DES FUCAM
12:15

De enthousiaste en gedreven muzikanten van het Ensemble PhilidOr brengen op periode-instrumenten 
het kamermuziekrepertoire van de belangrijkste Henegouwse componisten uit de 18e eeuw tot leven. Een 
origineel concert in het kader van de tentoonstelling bij de FUCAM.

SPLENDEURS D’UN RÉPERTOIRE OUBLIÉ 
ENSEMBLES HARMONIA SACRA ET PHILIDOR
MUZIEK  ÉGLISE SAINT-NICOLAS
20:00

In Spaanse of Franse handen, Engels verbanningsoord of Duits en Italiaans vakantieoord, de Henegouwse 
gronden brengen in de 17e en 18e eeuw heel wat mooie en rijke muziek voor stemmen en instrumenten 
van die tijd voort.

LASSUS, PRINCE DES MUZIEKIENS : DE SUSANNE A MARIE
CONCERT MUZIEKAL ET INSTRUMENTAL 
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR ET CAPELLA MEDITERRANEA, DIRECTION LEONARDO 
GARCIA-ALARCÓN
MUZIEK  ÉGLISE SAINT-NICOLAS
20:00

Als kapelmeester aan het hof van Beieren schreef Monsaar Lassus werelds geïnspireerde missen en 
aangrijpende motetten van een ongeziene vocale en instrumentale pracht. 

IN THE CONTEXT OF MALINES, VILLE PARTENAIRE

ALCHIMIE ET METAMORPHOSES / ALCHEMIE EN METAMORFOSES
JURGEN DE BRUYN, LUTHISTE
MUZIEK  ARSONIC, CHAPELLE DU SILENCE 
12:15

Als minstreel van de 21e eeuw brengt Jurgen De Bruyn een aantal vocale meesterwerken van Lassus, 
Franse liederen, madrigalen of psalmen, die destijds al bewerkt werden voor luit omdat ze zo populair 
waren. Een ontmoeting tussen charme en betovering

04.10.15

04.10.15

05.10.15
> 25.10.15

05.10.15

06.10.15

07.10.15

08.10.15
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LASSUS ENFANT : CHOEUR DES JEUNES DE LA MONNAIE
CHŒUR DES JEUNES DE LA MONNAIE, DIRECTION ALDO PLATTEAU (ORGUE)
MUZIEK  ÉGLISE SAINT-NICOLAS
13:30 / 18:00

Orlandus Lassus zong als sopraan in de Sint-Nicolaaskerk van Mons toen zijn uitzonderlijke stem de 
aandacht trok van Ferrante Gonzaga, die hem meenam naar Sicilië. Aldo Platteau schreef een stuk voor 
kinderstemmen, orgel en elektronica als eerbetoon aan dit 16e-eeuwse wonderkind.

LASSUS L’EUROPÉEN 
VOX LUMINIS, DIRECTION LIONEL MEUNIER 
MUZIEK / CD  ÉGLISE SAINT-NICOLAS
20:00 

Samen met het verschijnen van het vijfde en laatste deel in de muzikale biografie van Lassus bij “Musique 
en Wallonie” brengt Vox Luminis hulde aan de Prins der musici die heel Europa in vuur en vlam zette. 
Enkele prachtstukken uit een internationale carrière!

VIVA ORLANDO ! 
LES SONADORI 
MUZIEK  MONS INTRAMUROS

Van bas tot sopraan, de zes renaissanceviolen van Les Sonadori houden halt bij de Sint-Waldetrudiskerk, 
de Sint-Nicolaaskerk, het Stadhuis en de kapel van de FUCaM: een processiehommage aan zowel het 
profane als het religieuze werk van Lassus.

IN THE CONTEXT OF MALINES, VILLE PARTENAIRE

VIVA ORLANDO ! 
BARATHON LASSUS 
ENSEMBLE ZEFIRO TORNA, JURGEN DE BRUYN, CHŒUR AMATEUR MEZZA VOCE, ALDO PLATTEAU
PARTY / MUZIEK  MONS INTRAMUROS
14:00 > 18:00

In de straten, op de historische plaatsen en in de cafés van Mons glipt de geest van Lassus binnen in het 
dagelijks leven van Mons, in de vorm van drinkliederen, klaagzangen en villanella’s.

LES VÊPRES DE SAINTE-WAUDRU 
AVEC LES CHŒURS FÉMININS NOTRE-DAME AU SABLON & STELLA MATUTINA
DIRECTION ALICIA SCARCEZ & ERIK TREKELS - ARNAUD VAN DE CAUTER (ORGUE RENAISSANCE)
MUZIEK  SAINTE-WAUDRU
17:00

Dameskoren Notre-Dame au Sablon & Stella Matutina, onder leiding van Alicia Scarcez en Erik Trekels – 
Arnaud Van de Cauter (orgel) – 17.00 u. – Collegiale Kerk van Sint-Waldetrudis
De vesperdienst zal worden gehouden zoals de kanunnikessen die hielden ter ere van Waldetrudis, 
beschermheilige van de stad Mons. In historische kledij: een uniek en aangrijpend evenement.

08.10.15

09.10.15

10.10.15

11.10.15

10.10.15
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22
03
2015

ZON.
SHANTI ! SHANTI ! 
MUSIC / YOUTH  FLAGEY (BRUXELLES) 
21.03.15 - 20:15
MUSIC / YOUTH  THÉÂTRE ROYAL MONS
22.03.15 - 16:00 

Aqua, Wasser, water, su, maim, voda, dlo, gui, djour, 
agua… Water in alle talen als bron van leven en 
vruchtbaarheid. Kan men leven op liefde en water? 
Het is een van de vragen die het Festival van Vlaan-
deren voorlegde aan het Brusselse koor Shanti! 
Shanti! en aan de ‘Jeunesses Musicales’ van Mons-
Borinage, een groep van een veertigtal kinderen van 
uiteenlopende nationaliteiten. Zij zingen van levend 
water, liefde en passie. Twee muzikanten schrijven, 
verbeelden en brengen met de kinderen deze 

voorstelling die tot creativiteit en delen uitnodigt. De 
Luikse componiste Véronique Delmelle doet een 
beroep op drie instrumentalisten van het ensemble 
Musiques Nouvelles. De Iraakse componist Osama 
Abdulrasol, virtuoos op de qanûn (tussen harp en 
citer), omringt zich met een wereldmuziektrio.

EL SISTEMONS
MUSIC  THÉÂTRE ROYAL
24.04.15 - 13:30 
25.04.15 - 11:00

24
04
2015

25
04
2015

VRI. ZAT.

Onder de straatklinkers klinkt muziek! In onze straten 
en onze dromen, tussen onze muren, opent de 
muziek harten en wekt ze roepingen. El Sistemons 
laat zich inspireren door de buitengewone dynamiek 
van El Sistema, een “sociale actie voor de muziek”, in 
1975 door Jose-Antonio Abreu opgericht in Venezuela. 
Deze genereuze muzikant is tegelijk een econoom en 
een idealist: zijn landelijke netwerk van orkesten bood 
duizenden achtergestelde kinderen een uitweg uit de 
favela’s. Ook nu nog strijdt hij tegen hun uitzichtloze 

situatie, tegen uitsluiting en tegen geweld door 
mensen zin in het leven te geven en trots op wie ze 
zijn te maken. Het ensemble Musiques Nouvelles en 
de vereniging ReMuA werkten gedurende twee jaar 
aan een kleinschalig project met lagereschoolkinderen 
van het Athénée Royal Bervoets en de École du 
Sacré Cœur in Mons. Zij leerden spelen op geleende 
instrumenten en brengen als bekroning van dit mooie 
leerproces een stuk van de Britse componist Nick 
Hayes.

Saule orginiseert vier concertavonden in Alhambra 
samen met vrienden. 
Saule is het pseudoniem van stand up comedian, 
zanger en songschrijver Baptiste Lalieu maar 
eigenlijk ook een in totaal vijfkoppige band, voluit 
Saule et les Pleureurs, een woordspeling op saule 
pleureur, treurwilg. Die naam is niet slecht gekozen 
want doorgaans fluistert onze landgenoot, veelal 
vanuit het standpunt van de loser, op zachte wijze 
zijn zoetzure teksten, die vol typische Franse 
woordspelletjes staan.  Saule heeft de reputatie 
dat hij op toneel de aandacht zuigt, wel eens de 
registers opentrekt en behoorlijk durft te rocken. 
Een enkele blogger noemde hem “een Waals 
Kommil Foo”.

'Chansonnier' of zelfs 'troubadour' klinkt toch een 
stuk lyrischer dan 'singer / songwriter'. Ook het 
muzikale enfant terrible Saule mag zich prijzen 
in een heerlijk nestje van Franse charmeliedjes. 
Samen met een stevige achtergrondband 
('les Pleureurs') gooit de zanger alle gangbare 
muziekstijlen in een smakelijke hutsepot door 

mekaar. Twaalf liedjes lang is het op een 
kermismolentje kinderlijk plezier geblazen met titels 
als Peter Pan, Madame Pipi of Le Baiser op de 
plaat Vous êtes ici.

Le Festin de Saule
© KMERON

01
09
2015

04
09
2015

TUE. VRI. DANS LE CADRE DU FESTIN  
(FESTIVAL DE CRÉATIONS MONS-BORINAGE) 

LE FESTIN DE SAULE
MUSIC  MAISON FOLIE / ALHAMBRA /  
THÉÂTRE LE MANÈGE  MAISON LOSSEAU
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ZOMBIE KIDZ
SPECTACLE MUSICAL IMAGINÉ PAR SAULE
THEATRE / MUSIC / YOUTH  THÉÂTRE LE MANÈGE
01.11.15

30
10
2015

01
11
2015

VRI. ZON.

Kinderen van acht tot twaalf jaar, gekluisterd aan 
hun videogameschermen, worden bedreigd door 
een vreselijk afstompingsvirus: ze slapen niet meer, 
hebben een bleke kleur, zijn zombies van een 
virtuele wereld, soldaten van een megalomane 
kolonel… Tenzij Mia samen met haar vader en haar 
vrienden dit sinistere complot komt dwarsbomen 
door te zingen. Een klein meisje, een marionet die 
niet meer meetelt in het star-system, rappers en 

losers, een sukkel, een componist zonder inspiratie… 
wat een malle bende om de mensheid van de 
algemene afstomping te redden! Alleen een reus 
met een groot hart, kan zoiets op een frisse en lichte 
manier bedenken: Baptiste Lalieu, alias de Belgische 
zanger, componist en tekstschrijver Saule, gaat het 
avontuur aan. Een vindingrijk en uitgelaten muzikaal 
spektakel door vier muzikanten, vijf zangers en een 
dj!

Hoera! Les Déménageurs zijn geselecteerd om 
deel te nemen aan het beroemde spelprogramma 
Danse avec les Gnous (‘Dansen met Gnoes’)! Geen 
eenvoudige klus voor Lili en haar broers, die moeilijke 
vragen moeten beantwoorden over het leven van de 
dieren… Alleen dan zullen ze kunnen zingen, na een 
reeks wonderlijke en altijd grappige ontmoetingen: 
een spin die het recht opeist om lelijk te zijn, een rat 

die sentimentele liedjes zingt, een ongelukkige hond, 
een bunzing die verstopt zit in huis… Het gaat er op 
het podium swingend aan toe, terwijl tekenaar Yves 
Dumont deze kleine wereld in kleur schetst! Na het 
enorme succes van hun tour naar aanleiding van hun 
10e verjaardag, is de beroemdste groep van België 
nog grappiger en nog energieker, tot vermaak van 
groot en klein vanaf drie jaar.

CARTE BLANCHE À MARC PINILLA  
& OLIVIER MONSSENS 
MUSIC / THEATRE  AUDITORIUM ABEL DUBOIS 

Marc Pinilla & Olivier Monssens zijn beide 
gefascineerd door “hits”. De één schrijft ze, 
de ander maakt er documentaires of boeken 
over… Ze moesten elkaar dus vroeg of laat eens 
ontmoeten… en proberen om ter plaatse een hit te 
schrijven!

10
11
2015

13
11
2015

TUE. VRI.

Marc Pinilla
© DAVID BORMANS

LES DÉMÉNAGEURS :  
DANCE AVEC LES GNOUS !
MUSIC / YOUTH  THÉÂTRE ROYAL
16:00

05
12
2015

ZAT.
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Wist u dat Salvatore Adamo in 1959 op 16-jarige 
leeftijd zijn eerste radiowedstrijd won met het liedje 
Si j’osais, in het Théâtre Royal van Mons, nadat hij 
op het nippertje van de uitschakeling werd gered 
door een jurylid dat net iets wijzer dan zijn collega’s 
was? Drieënveerig jaar later, op 23 juni 2002, 
benoemt Elio Di Rupo hem officieel tot Ereburger 
van de Stad Mons. Op 20 oktober van datzelfde jaar 
opent de burgemeester van Comiso, in Sicilië, de 
tentoonstelling Comiso, dorp van Adamo in de Sint-
Joriszaal van het Stadhuis. Geen twijfel mogelijk: 
Adamo is een Monsaar! En u? In het centrum van de 
Waalse Feesten, op de Grand-Place van Mons, zal 
een klassiek orkest deze eeuwig jonge romanticus 
begeleiden bij zijn grootste successen. La Nuit, Sur 
la route des étoiles… of de neige nu valt of niet, 
laten we één ding niet vergeten:  les roses sont 
roses: c’est la vie, inch’Allah!

19
09
2015

ZAT.
FÊTES DE WALLONIE –  
CONCERT DE SALVATORE ADAMO
MUZIEK  GRAND-PLACE
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Fêtes de Wallonie 
© ALL RIGHTS RESERVED
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Alhambra (Puggy)
© VINCENT PHILBERT / KMERON

PASCAL GOOSSENS 

Pascal Goossens is de nachtburge-
meester van Mons. Onder de aan David 
Lynch ontleende dj-naam Alex Palmer 
veroverde hij menige Europese club. Hij 
drukte zijn stempel op Spirito en Mirano in 
Brussel. In Mons zit hij aan de knoppen van 
ALHAMBRA.
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alhambra

Met zijn grote octopus van grafisch kunstenaar 
BONOM/ Vincent  laat deze nieuwe hippe 
muziekclub u zonder zwemvliezen of reddingsboei 
duiken in pop-, rock- en elektrowateren. Doel: de 
grenzen tussen muziekgenres uitwissen. Het hele 
jaar door verzorgen de dj’s er uw afterparty’s tot 
in de vroege uurtjes. In 2015 en nog lang daarna 
kunt u zich in de Alhambra helemaal laten gaan. 
ARSONIC of Alhambra? U kunt ze best allebei doen!

4, RUE DU MIROIR, MONS
—
CONCERT HALL + SMOKING AREA UPSTAIRS 
—
CAPACITY: 327 PEOPLE
—
MANAGER: PASCAL GOOSSENS
—
PROGRAMME: PHILIPPE DEGENEFFE (MONS 
2015), PASCAL GOOSSENS (ALHAMBRA)  
& PHILIPPE KAUFFMANN (MONS 2015)

23
01
2014

ZON.

MUZIEK / CONCERT 

TRADEN REEDS OP IN ’ALHAMBRA 

Nhar � Rodriguez Jr � Felix Cage � Souldust � Rick Shiver � Rodolphe Burger � Naive New 
Beaters Bernard Dobbeleer � Joy Wellboy � The Tangerines � Jetlag � We Are Enfant Terrible 
Kid Noize � Girls In Hawaii � Six Way To Funk � L-Fêtes � Pale Grey � The Feathers � Fastlane Candies 
Nonotak � Fdvm � Od Math � Stereoclip � Attar ! � Suarez � Hippocampe Fou � Veence Hanao  
Kiani And His Legion � Maxim Lany � Jelly Bellies � Intergalactic Lovers � Piers Faccini � Tim Baresko 
Compuphonic � The Lizzies � Wall Of Death � Mountain Bike � Rob & Zoopsie � Poni Hoax 
Mein Sohn William � Lorenzo Ottati � DJ Falcon � Massimo Dacosta � Alex Palmer � Get Mad Night 
Romano Nervoso � Big Moustache Bandits � Black Mirrors � Snooba � Douglas Greed � Madensuyu 
Swingers � Cheveu � Oscar & The Wolf � Joy � Joy As A Toy � Anthea � La Smala � Aeroplane 
Moaning Cities � Peter Pan Speedrock � Diablo Blvd � BJ Scott � Rampue � Sworn Enemy 
Thell Barrio � Da Crown � Chapelier Fou � Asian Dub Foundation � The Herbaliser � Black Strobbe 
Les Panties � Nico Duportal � Crystal And The Runnin Wild � The Boxer Rebellion � Party Harders
DJ Madgic � DJ Leroy � Do Or Die � Pigeon John
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Une saison brillante
© KING RECORDS
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12 EXCEPTIONAL CONCERTS 
24.01.15 > 28.11.15

24.01.2015 ALHAMBRA 
Soirée ORCW
06.02.2015 HÔTEL DE VILLE 
Femmes Femmes Femmes
05.03.2015 THÉÂTRE ROYAL  
Et 1 et 2 et 3 et 4 pianos
27.03.2015 HÔTEL DE VILLE 
Mozart en chambre
21.05.2015 THÉÂTRE ROYAL  
Soirée aux couleurs de l’Algérie
09.06.2015 ARSONIC 
Braley / Dessy / Dumay
26.06.2015 > 28.06.2015 CONSERVATOIRE 
Place aux jeunes : côté Cour, Côté Jardin
09.07.2015 CARRÉ DES ARTS 
Cross-over
17.09.2015 ARSONIC  
Découvertes Musicales
10.10.2015 COLLÉGIALE SAINTE-WAUDRU  
Métarequiem
29.10.2015 THÉÂTRE ROYAL  
Et 1, et 2, et 3 et 4 violons
28.11.2015 THÉÂTRE ROYAL  
Les 40 ans de Machiavel

BIJ ONZE  
PARTNERS

ORCHESTRE ROYAL DE CHAMBRE  
DE WALLONIE
KONINKLIJK KAMERORKEST VAN WALLONIË: 
EEN SCHITTEREND SEIZOEN
MUZIEK  THÉÂTRE ROYAL DE MONS / ARSONIC /  HÔTEL  
DE VILLE / ALHAMBRA / CONSERVATOIRE ROYAL DE MUZIEK /
CARRÉ DES ARTS / COLLÉGIALE SAINTE-WAUDRU
WWW.ORCW.BE

Sinds pianist Franck Braley het Koninklijk 
Kamerorkest van Wallonië leidt, ondergaan de 
12 klassiek geschoolde muzikanten een ware 
schokbehandeling. Tijdens de openingsavond van 
Mons 2015 palmt hij zelfs de Alhambra, de nieuwe 
pop- en rocktempel van Mons in. Ontdek het 
seizoen van de ouvertures, dat ook alle aanhangers 
van ‘grote muziek’ zal bevallen. Elf concerten 
nemen u mee door de tijd, door de continenten en 
door de verbeelding. In het Théâtre Royal of in de 
Alhambra, in het Stadhuis, de Sint-Waldetrudiskerk 
of het Conservatorium, in de nieuwe luisterzaal 
van ARSONIC... Femmes Femmes Femmes op 
6 februari, Mozart en chambre op 27 maart, 
Les couleurs de l’Algérie op 21 mei, Place aux 
jeunes  van 26 tot 28 juni, een Métarequiem op 10 
oktober… Ook Augustin Dumay, befaamd violist 
en voorganger van Franck Braley als hoofd van het 
orkest, zal van de partij zijn.

24
01
2015

28
11
2015

ZAT. ZAT.
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FEMMES, FEMMES, FEMMES 
CONCERT MONS ET MERVEILLES
ROYAL CHAMBER ORCHESTRA OF WALLONIA
MUZIEK  SALON GOTHIQUE DE L’HÔTEL DE VILLE DE MONS 
19:30 
WWW.ORCW.BE

Mons et Merveilles is een programma met concerten rond kamermuziek die georganiseerd worden in een 
belangrijke plaats in het erfgoed van de Stad, beladen met de geschiedenis die de Monsaars zo na aan 
het hart ligt: de gotische zaal van het Stadhuis, een ideale plek om de sfeer van de salons uit de 18de 
eeuw op te roepen. 
Een selectie gezellige avonden waarbij de muzikanten midden in het publiek hun toehoorders laten 
kennismaken met klassieke muziek. 
 
In de intieme sfeer van het Stadhuis wordt er een avondje gewijd aan vrouwelijke kunstenaars: de 
muzikanten van het ORCW Isabelle Bonesire, Isabelle Scoubeau, Anne Pingen en Edith Baugnies 
brengen werken van vier vrouwelijke componisten: Quatuor à cordes van Henriette Bosmans, Sicilienne 
(arrangement voor soloviool en drie snaarinstrumenten) van Thérésa Von Paradis, Quatuor à cordes n°3 
van Elisabeth Maconchy en Quatuor van Fanny Mendelssohn.
 Een kennismakingsprogramma waarbij ook erotische teksten van vrouwelijke schrijfsters worden 
voorgelezen, geselecteerd en gebracht door Cécile Van Snick, Directrice van het Théâtre Jean Vilar.

A co-production of the Royal Chamber Orchestra of Wallonia and the Mons 2015 Foundation . With the support of the Wallonia-Brussels 
Federation , the City of Mons, the National Lottery. In partnership with Soroptimist Mons-Borinage.

ET 1 ET 2 ET 3 ET 4 PIANOS ! 
ROYAL CHAMBER ORCHESTRA OF WALLONIA
MUZIEK  THÉÂTRE ROYAL 
20:00
WWW.ORCW.BE

Met vier piano's op de bühne in een vrij ongebruikelijke configuratie vervoegt een groepje Belgisch-Franse 
pianisten: Jean Claude Van den Eyden, Eliane Reyes, Julien Libeer (solist bij de Chapelle Musicale Reine 
Elisabeth), Anne Queffélec, Rémi Geniet (2de prijs Koningin Elizabethwedstrijd 2013) nu Frank Braley, 
orkestleider van het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, 1ste prijs en publieksprijs van de Koningin 
Elizabethwedstrijd 1991 voor een prestigieus concert gewijd aan de concerti van Bach.

A co-production of the Royal Chamber Orchestra of Wallonia and the Mons 2015 Foundation. With the support of the Wallonia-Brussels 
Federation, the City of Mons, the National Lottery.

MOZART – BRAHMS EN CHAMBRE 
CONCERT MONS ET MERVEILLES
ROYAL CHAMBER ORCHESTRA OF WALLONIA
MUZIEK  SALON GOTHIQUE DE L’HÔTEL DE VILLE DE MONS 
19:30
WWW.ORCW.BE

Mons et Merveilles is een programma met concerten rond kamermuziek die georganiseerd worden in een 
belangrijke plaats in het erfgoed van de Stad, beladen met de geschiedenis die de Monsaars zo na aan 
het hart ligt: de gotische zaal van het Stadhuis, een ideale plek om de sfeer van de salons uit de 18de 
eeuw op te roepen. 
Een selectie gezellige avonden waarbij de muzikanten midden in het publiek hun toehoorders laten 
kennismaken met klassieke muziek.
 
Deze editie is gewijd aan Mozart en Brahms met Augustin Dumay aan de viool en Frank Braley aan de 
piano.
Op het programma:
Wolfgang Amadeus Mozart: Kwintet rn. 4 in sol groot KV 516 
Augustin Dumay, Pascal Crismer, Anne Pingen, Pascal Schmidt en Hans Vandaele
Johannes Brahms: 1ste sonata
Augustin Dumay, viool en Frank Braley, piano

A co-production of the Royal Chamber Orchestra of Wallonia and the Mons 2015 Foundation. With the support of the Wallonia-Brussels 
Federation, the City of Mons, the National Lottery.

06.02.15

05.03.15

27.03.15
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EVENING UNDER THE COLOURS OF ALGERIA
MUZIEK  THÉÂTRE ROYAL

Het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie verwelkomt het nationaal symfonisch orkest van Algerije.

EXCLUSIVE TRIO FOR AN UNUSUAL MEETING 
MUZIEK  ARSONIC
20:00

Muzikaal directeur van het Ensemble Musiques Nouvelles, cellist Jean-Paul Dessy, wordt de bondgenoot 
van pianist Frank Braley, de huidige muzikale leider van het ORCW en van violist Augustin Dumay, eerste 
eregenodigde, voor een concert met zijn drieën in de nieuwe zaal voor klank, Arsonic.  

PLACE AUX JEUNES (YOUNG PEOPLE’S PLACE) / COURTYARD SIDE, GARDEN SIDE 
MUZIEK  CONSERVATOIRE ROYAL

Festival gewijd aan de jonge talenten uit het Koninklijk Conservatorium van Mons. Deze concerten staan 
ook open voor de jonge muzikanten uit de Europese hoofdsteden voor cultuur.

IN THE CONTEXT OF FESTIVAL AU CARRÉ

CROSS-OVER 
MUZIEK  CARRÉ DES ARTS

Het Festival au Carré nodigt Augustin Dumay, Frank Braley, Philip Catherine en hun vrienden uit voor een 
cross-overprogramma.

IN THE CONTEXT OF L’ORCW, INSTITUTION PARTENAIRE

DÉCOUVERTES MUSICALES 
MUZIEK  ARSONIC
20:00

Een kennismakingsconcert met zeldzame werken in samenwerking met de afdeling muziek van UCL en 
Frank Braley.

IN THE CONTEXT OF L’ORCW, INSTITUTION PARTENAIRE

METAREQUIEM 
CHORALE ISHANGO & ORCHESTRE ROYAL DE CHAMBRE DE WALLONIE, DIRECTION FRANK BRALEY
MUZIEK  SAINTE-WAUDRU
20:00 

Neem een deel uit de Requiems van François-Joseph Fétis en Wolfgang Amadeus Mozart, voeg daarbij 
een derde van de Messe des Morts van François-Joseph Gossec en de Collegiale kerk van Sint-
Waldetrudis zal trillen onder een groots en geestdriftig oeuvre! De vernieuwende en invloedrijke Missa 
pro defunctis van Gossec d’Anvers (geboren in Vergnies, dat vandaag in Henegouwen ligt) vormde 
waarschijnlijk een inspiratiebron voor het Requiem van Mozart en zeer duidelijk voor de Grande Messe des 
morts van Berlioz. En hoe kunnen we voorbijgaan aan de buitengewone Monsse musicoloog en componist 
Fétis, over wiens partituren zo vaak ten onrechte minachtend wordt gedaan? De plechtstatige pracht 
zal romantische geesten in vervoering brengen bij dit voorlaatste concert van de week in het teken van 
Lassus, die de luisteraar voor de gelegenheid meeneemt van de renaissance naar de 19e eeuw.

ET 1, 2, 3 ET VIOLONS 
MUZIEK  THÉÂTRE ROYAL
20:00

Met ORCW, Augustin Dumay en drie violisten uit zijn klas bij de Muziekkapel, Lorenzo Gatto, tweede prijs 
uit de Koningin Elizabethwedstrijd 2009, Yossif Ivanov, tweede prijs uit de Koningin Elizabethwedstrijd 
2005 en Hrachya Avanesyan die momenteel het ensemble Trilogy vormen. Op het programma staan 
werken van Vivaldi, Bach, de grote namen uit de klassieke muziek en het populaire repertoire, in een versie 
van het ensemble Trilogy.

THE 40 YEARS OF MACHIAVEL 
MUZIEK  THÉÂTRE ROYAL
20:00

De groep Machiavel zal samen met het OCRW in Mons de tournee ter ere van zijn 40-jarig bestaan 
opstarten. Dit verjaardagsconcert wordt dé gelegenheid om opnieuw kennis te maken met de grote titels 
van deze Belgische rockgroep.

21.05.15

09.06.15

17.09.15

26.06.15
 > 28.06.15

09.07.15

28.11.15

29.10.15

10.10.15
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City Sonic, het festival voor klankkunst in de stad 
brengt elk jaar in Mons tientallen projecten in een 
verrassende, nomadische en samenhorige sfeer. Dit 
creatieve festival brengt Belgische en internationale 
kunstenaars uit verschillende disciplines samen 
(hedendaagse muziek, visuele kunsten, literatuur, 
digitale kunst, radiofone creaties, design, ...) op 
diverse unieke en authentieke plaatsen met de 
klank als verbindingsmiddel.
In 2015 wordt het festival voor zijn dertiende editie 
een grote stadshub zonder grenzen met Sonic 
Metro, een parcours van innoverende, poëtische 
en ludieke installaties dat de blauwe lijn van Metro 
Europa omvormt tot een mobiel netwerk van 
klanken. Diverse partners (zoals Rhizome/Québec, 
Plzen2015, Art Zoyd/Valenciennes…) betuigen eer 
aan de grote namen uit de klankcreatie en de klank, 

onder meer via een netwerk van uitwisselingen 
tussen de Belgische en buitenlandse kunstscholen 
die op voorhand deelnamen aan speciale verblijven 
en genoten van technologische ondersteuning. 
Hoogtepunten, rondtrekkende performances, 
concerten (from music to sonic), workshops (Sonic 
Kids, Fab-audio-Lab), openbare en professionele 
ontmoetingen ... tijdens een festival dat meer 
dan ooit de openbare ruimte inneemt om die te 
veranderen en te verbinden met de vier hoeken van 
de klankplaneet.

Artistic Direction: Philippe Franck
A project of Transcultures in co-production with manège.mons and 
the Mons 2015 Foundation.
With the support of the Wallonia-Brussels Foundation.

Het Festival Les (Rencontres) Inattendues 
combineert filosofie met muziek, in het hart 
van het uitzonderlijke patrimonium van de 
stad Doornik, die voor de gelegenheid uniek 
en verrassend in beeld wordt gebracht. Van 
middeleeuwse tot hedendaagse muziek via pop, 
jazz en wereldmuziek en een honderdtal filosofen, 
muzikanten en acteurs gaan geest en motie hand 
in hand.
 
In 2015 neigt het Festival naar het combineren 
van cultuur en hedendaagse technologie. Via het 
project Festival des (Rencontres) Inattendues de 
la technologie, de la culture et des générations 
à travers la musique et la philosophie worden 
vragen gesteld naar de status van het publiek. De 
toeschouwer kan bovendien dankzij diverse digitale 
tools meegenieten van nieuwe culturele praktijken. 

Aan het hoofd van het project staan filosoof 
Bernard Stiegler en jazzmuzikant Bernard Lubat. 
Vanaf oktober 2014 starten zij met een tijdelijke en 
rondtrekkende school voor muziek en filosofie.
Deze nieuwe school die openstaat voor alle 
muziekliefhebbers bestaat uit drie workshops 
en een zomeracademie waarbij de "leerlingen" 
worden gevormd in de praktijk van en kritiek op 

geïmproviseerde muziek. Daarvoor wordt software 
gebruikt voor de automatische analyse van muziek 
en notatiesoftware die ontwikkeld werd door IRI 
(het onderzoeks- en innovatie-instituut van het 
Centre Pompidou). Deze workshops dienen ook als 
denkmomenten, geleid door filosofen, musicologen, 
antropologen, artiesten en muzikanten.

Het doel van deze voorbereidende activiteiten is 
om het publiek van het festival criteria te geven 
bij het beluisteren. Zo kunnen ze de esthetische 
ervaring van het concert verrijken en ook kritieken 
formuleren bij deze ervaring. Het publiek moet weg 
van het statuut van een consument waarbij men de 
neiging heeft om zich onder te dompelen. Het moet 
leren om digitale technieken toe te passen om 
nieuwe groepen van liefhebbers te vormen, in de 
nobele zin van het woord.
Het project kent zijn orgelpunt tijdens het 
Festival des Inattendues tijdens een collectieve 
improvisatie-avond, tussen concert en show.

Une coproduction de la Province de Hainaut, la Fabrique de théâtre, 
Maison de la culture de Tournai, l’Institut de Recherche et Innovation 
(Paris) et de la Fondation Mons 2015.

28
08
2015

29
08
2015

VRI. ZAT.

10
09
2015

27
09
2015

DON. ZON.

23.10 > 25.10.2014 - FABRIQUE DE 
THÉÂTRE, FRAMERIES
22.01 > 24.01.2015 - PRATO, LILLE
09.04 > 11.04.2015 - MAISON DE LA
CULTURE DE TOURNAI
24.08 > 27.08.2015 - ACADÉMIE D’ÉTÉ – 
CATHÉDRALE DE TOURNAI
RESERVATIE : 
MAISON DE LA CULTURE DE TOURNAI  
+32 (0)69 25 30 80
WWW.LESINATTENDUES.BE

FESTIVAL DES (RENCONTRES)  
INATTENDUES
FESTIVAL OF THE UNEXPECTED 
(MEETINGS)
WHEN MUZIEK AND PHILOSOPHY GRASP NEW 
TECHNOLOGIES.
ATELIERS  

CITY SONIC
INTERNATIONAL FESTIVAL OF SOUND 
ART
MONS INTRAMUROS
WWW.CITYSONIC.BE
PROGRAMME COMPLET DISPONIBLE EN MARS 
2015.
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De polyfone componisten uit de Renaissance 
deinsden voor niks terug en componeerden zeer 
populaire genres. Ze zetten grote, vaak ambigue 
teksten op muziek en werkten rond thema's zoals 
bandeloosheid, verlangen, ontrouw, dronkenschap, 
groteske verhalen, ...
Zefiro Torna, het ensemble voor oude muziek uit 
Mechelen, brengt u een “Barathon de Lassus”. 
Samen met een zangensemble gaat u met hen op 
tocht langs de bars en cafés van de stad. Zij putten 
uit het repertoria van Orlandus Lassus met Franse 
chansons, Italiaanse villanella's en Duitse liederen.
Maar om dit gedurfde programma toch een zekere 
ernst mee te geven, komen er ook andere, meer 
"hoogstaande" uitvoeringen. Jurgen De Bruyn, 
artistiek directeur van Zefiro Torna, brengt de 
werken van Orlandus Lassus op de luit tijdens een 
soloconcert. 

De werken van Orlandus Lassus (geboren in Mons) 
en Philippe de Monte (geboren in Mechelen) komen 
samen tijdens een uniek concert uit de reeks Musica 
Divina, georganiseerd in het kader van het Festival 
van Vlaanderen.
Als liefhebber van oude muziek zal Mechelen in 2015 
u zeker weten te verrassen!

With the support of the City of Malines

IN THE CONTEXT OF SAINT-GHISLAIN, VILLE PARTENAIRE 

ECHO FESTIVAL
MUZIEK  ÉGLISE SAINT-GÉRY - BAUDOUR

Jean Ockeghem is afkomstig uit Saint Ghislain en 
wordt beschouwd als de vader van de polyfonie. 
Hij behoort tot de meest briljante componisten van 
de 15de eeuw. Ter nagedachtenis organiseert de 
Cité elk jaar in oktober het Festival de Polyphonies 
ECHO, een belangrijk muzikaal evenement dat 
gericht is op de diverse facetten van de menselijke 
stemmen.
Het Festival krijgt in 2015 een bijzonder kleurtje, 
het loopt samen met de week gewijd aan Orlandus 
Lassus in Mons en er worden bijzonder prestigieuze 
vocale ensembles uitgenodigd, zoals Laudantes 
Consort (België), Anuna (Ierland) en de Gentlemen 
Singers (Tsjechische Republiek).
Samen met de echo's van het Festival neemt een 
videoprojectie u mee op een virtuele reis doorheen 
de 15de eeuw, naar het historische patrimonium van 
Saint-Ghislain. Cultuur, technologie en geschiedenis 
worden 3 dagen lang één. 

Een project van de Stad en de Foyer Culturel Saint-Ghislain in 
co-productie met Fondation Mons 2015. Met de steun van Wallonië.

10
10
2015

ZAT.

16
10
2015

20
09
2015

18
10
2015

VRI.

VRI.

ZON.

16.10.2015 - 20:00  
THE GENTLEMEN SINGERS
17.10.2015 - 20:00 
ANUNA
18.10.2015 - 17:00  
LAUDANTES CONSORT
5€ / CONCERT
RESERVATIE : 
+32 (0)65 80 35 15
WWW.FESTIVALECHO.BE

IN THE CONTEXT OF MALINES, VILLE PARTENAIRE

LASSUS, DE L’ÉGLISE AU CAFÉ !
BARATHON LASSUS
MUZIEK  
MECHELEN, CENTRE VILLE - 20.09.2015
MONS, CENTRE VILLE - 10.10.2015
GRATIS
WWW.ZEFIROTORNA.BE
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digitaal
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MONS 2015 DIGITAAL WORDT 
GECOÖRDINEERD DOOR  
PASCAL KEISER.

Hij is sinds 2007 directeur van Tech-
nocité in Mons, een innoverend centrum voor 
permanente vorming dat Europese erkenning 
krijgt. Reeds vanaf 2005 verdedigt hij het 
motto "Where Technology meets Culture" en 
het concept van de Digital Innovation Valley. 
Sinds 2013 coördineert hij het digitale luik van 
Mons 2015. Hij is actief binnen verschillende 
Europese projecten rond cultuur, digitale 
technologie en pedagogie, ondermeer in Bor-
deaux (Cité numérique) en Avignon (Fabrica 
Numérique, Culture Tech, Manufacture/Collec-
tif contemporain à Avignon).
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Mons 2015 lanceerde het motto "Where Technology Meets Culture" bij haar 
kandidatuur als Europese Culturele Hoofdstad. Dit sluit aan bij de doelstellingen van de 
creatieve economie die in de regio een sterke ontwikkeling kent en die zienderogen groeit 
in de stationsbuurt van Mons. Het MICX, het indrukwekkende congrescentrum ontworpen 
door de Amerikaanse architect Daniel Libeskind, zal het kloppende hart vormen van een 
gemengde wijk die de "boom" aan ondernemingen in de nieuwe creatieve economie 
ondersteunt. Een handvol start-up bedrijven die tien jaar geleden in de schoot van 
de Universiteit van Mons werden opgericht zijn ondertussen uitgegroeid tot meer dan 
honderd ondernemingen die alvast een duizendtal personen tewerkstellen. 
Naast grote ondernemingen als Google, Microsoft en IBM zijn er ook KMO's gevestigd die 
nog volop groeien en actief zijn binnen de bloeiende cultuurindustrie van de elektronische 
‘games’. De Digitale Koepel verenigt dan weer de non-profit spelers. In 10 jaar tijd volgden 
bijna 50.000 studenten een digitale opleiding aan het centrum voor technologische 
vorming Technocité.

Mons 2015 benadert de digitale revolutie als een nieuwe vorm om relaties en directe 
democratie tussen het individu en de wereld te organiseren. Het Café Europa is 
ongetwijfeld het vlaggenschip van deze benadering die e-inclusie en mediawijsheid 
overstijgt. Het prototype werd op de binnenplaats van de Stichting Mons 2015 voorgesteld, 
vertrok vervolgens op rondreis door Europa en zal in 2015 terugkeren naar Mons. Het heeft 
zich al snel ontwikkeld tot een laboratorium waarin men zelf aan de slag kan met nieuwe 
technologieën om ze te begrijpen, hun impact op de maatschappij te bestuderen en in 
real time gesprekken te voeren met andere gesprekspartners in alle uithoeken van Europa.

Digitale technologie is de motor van een heleboel transversale, erg diverse projecten. 
Zoals: Mons Street reView, Ghost Road 2 van Fabrice Murgia, Radioscopies van Michèle 
Noiret en Amnesia van Jean-Michel Van Den Eeyden, die op het Festival VIA gecreëerd 
worden. Of nog, Les Inattendues in Doornik, Hypergothique, Les Ateliers de la cité in 
Mons, Brussel en Avignon, Les Transnumériques. De digitale linken zijn ook erg belangrijk 
voor de nieuwe ‘Pôle Muséal’. De toekomst, die gebeurt gewoon hier en nu.
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Belangerijke momenten en plaatsen:

Mons Street ReView, online vanaf 24/1/2015, biedt een originele 
kennismaking met de stad.
Dit speels bezoek van de stad nodigt iedereen uit om de stad in real life  
te ontdekken. 

Wanneer je in Mons aankomt, ben je welkom in Café Europa, waar iedereen 
de technologische revolutie kan verkennen en ervaren, en in real time met 
heel Europa kan debatteren over haar impact op het dagelijkse leven.  
Nadia, 20 jaar, legt er aan Huguette, 88 jaar, uit hoe ze een Facebookpagina 
kan aanmaken. Met een 3D-printer herstelt Antoine er een apparaat dat hij 
rijp voor de schroothoop achtte. 

Café Europa opent bij de aanvang van het VIA Festival op 12.03.15. Dit 
internationale festival in Mons en Maubeuge doorbreekt al meer dan 20 jaar 
artistieke en geografische grenzen. Een unieke plek in Europa, waar levende 
kunsten en nieuwe technologieën elkaar kruisen. Een ontmoetingsplaats voor 
internationale artiesten, professionals en een grensoverschrijdend publiek. In 
2015 staat het festival in het teken van de Nouveaux Cinemas/Nieuwe Film… 

Het Mundaneum heropent in de zomer van 2015 met de tentoonstelling 
"Mapping Knowledge. De wereld begrijpen door data" ze exploreert 
"datavisualisatie" tussen wetenschap, kunst en maatschappelijke bevraging 
om de complexiteit van de hedendaagse wereld te peilen.

Mons 2015 biedt ook zichtbaarheid aan een aantal interessante partnerships 
die digitale technologie soms op onverwachte plekken laat beleven, zoals 
Hypergothique in de Sint-Waldetrudis Collegiale kerk of Les Inattendues in de 
kathedraal van Doornik. 
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En 2015, vous vous promènerez 
dans Mons revue et corrigée.
Création X/tnt 
© BRAM GOOTS

 
Vernieuwd! Verbeterd! Zonder wazige gezichten!

Wie zijn eigen straat reeds heeft gegoogled, zag de eigen 
straat in 360° en kon de buren herkennen hoewel ze ‘onher-
kenbaar’ werden gemaakt. Voor wie in 2015 " Mons " opzoekt, 
hebben we enkele verrassingen in petto! Het Frans collectief X/
tnt gebruikt dezelfde technologie voor immersieve, digitale car-
tografie… om er iets mooier van te maken. Mons street reView 
kreeg de inwoners op straat voor onvoorspelbare poses en 
taferelen op een parcours van 10 kilometer. De opnamedagen in 
2014 haalden de Europese pers die smulde van de subversieve 
en surrealistische kantjes van deze interventies die representa-
tief zijn voor de manier waarop Mons 2015 de publieke ruimte 
wil reactiveren: onvoorspelbare kunstenaars spelen met het 
alledaagse en de nieuwste technologie, de participatie door 
inwoners en bezoekers staat hierbij centraal.
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Van mei tot oktober 2014 trok een 
bijzonder voertuig uitgerust met een 360° 
camera door de straten van Mons om een reeks 
evenementen te filmen waarbij de inwoners van 
Mons zich manifesteren. Tegen een moordend 
ritme van één of meer shootings per dag werd 
10.000 meter straten en pleinen van Mons 
herdacht en geënsceneerd.

In samenwerking met diverse verenigingen 
en sportclubs werden de inwoners uitgenodigd 
om hun stad en hun straat te herdenken met 
veel visuele humor: magische dieren in rue de la 
Biche, een stormvloed aan ping-pong balletjes in 
rue de la Raquette, een "mos" party op Place du 
Marché aux Herbes, ... 
In 2015 wandel je door een herwerkte stad.

"Het is belangrijk dat de inwoners deelnemen 
in de presentatie van hun stad, in plaats van 
gecensureerd te worden door een wazige wolk of 
verknipt in de naam van copyright.", zeggen Antonia 
Taddei en Ludovic Nobileau, de bedenkers van dit 
bijzonder project.

EEN STADPORTRET 2.0
Mons Street re-View schrijft zich in binnen 

de eeuwenoude tradite van de cartografie, waarbij 
plannen niet alleen handige tools zijn gebaseerd 
op wetenschappelijke technologische kennis, maar 
ook artistieke creaties. Het feit dat stadsplannen 
in de Renaissance "stadsportretten" werden 
genoemd bewijst de waarde die aan dit werk 
gegeven werd. Op dezelfde manier update dit 
project het stadsportret in het licht van het internet 
connectiviteit.
 

24
01
2015

31
12
2015

SAM. JEU.

KUNST IN DE STAD / DIGITAAL

mons street
review
STREET VIEW GEHACKED TOT 
EEN SOCIAAL INNOVATIE PROJECT

 
X/TNT COMPANY is gespecialiseerd  

in street pop-up acties, high-impact operaties 
in dwe publieke ruimte, alsook research 
naar nieuwe theaterformats. Rond deze 
participatieve activiteiten in de stedelijke 
omgeving vraagt X/tnt om zich de publieke 
ruimte terug te eigenen en om de stad te 
herdenken.

The Xtnt company is supported by the French Ministry of 
Culture, France (DRAC Île de France and DGCA)

IEDEREEN VERTEGENWOORDIGD
De scoop van dit project is niet alleen 

technisch 360°, maar ook inhoudelijk en sociaal. 
Niet alleen de inwoners van alle leeftijden 
werden opgeroepen om te participeren, maar ook 
verschillende "lichamen" of "delen" van het stedelijke 
weefsel: de handelaars, bedrijven, brandweer, politie, 
het hospitaal, de universiteit, scholen, de gevangenis 
tot en met vuilnismannen, straatvegers, tuiniers en 
de ploeg van Mons 2015.
 

HOME MADE!
De gebruikte software komt niet kant-en-

klaar uit de winkel, maar werd ontwikkeld tijdens 
workshops in het opleidingscentrum TechnocITé. 
Deelnemers werden ingeleid in de innovatiefste 
technologie rond digital mapping en 360° video.
 

EEN UNIEKE ZICHTBAARHEID 
VOOR DE STAD
Voorbij de collectieve performance en haar 

symboliek, biedt deze participatieve kaart van de 
stad een unieke zichtbaarheid op het internet als 
een werkelijk immersieve digitale cartografie net 
zoals Google Maps en de Streetview API. de facto 
de standaard voor immersieve digitale cartografie.

Mons Street re-View is een co-productie tussen Mons 2015 en X/tnt 
in samenwerking met TechnocITé

OP WWW.MONS2015.EU
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Prototype Café Europa
© MLADEN BUNDALO

 
MONS 2015 HERDENKT HET CAFÉ ALS "HUB"  
VOOR SOCIALE INNOVATIE, VERBONDENHEID  
EN EMANCIPATIE.

Nadia, 20 jaar, legt aan Huguette, 88 jaar, uit hoe ze een 
Facebookpagina kan aanmaken. Met een 3D-printer herstelt 
Antoine een apparaat dat hij rijp voor de schroothoop achtte. 
Welkom in Café Europa, de combinatie van een café uit de 21e 
eeuw, een trainingscentrum, een "FabLab" en een videowall 
die met 10 Europese steden verbonden is. Het prototype dat in 
Europa rondreist maakte de tongen al los in Mons. Misschien 
omdat het de ideale plaats is om deze technologische revolutie, 
die de wereld helemaal op zijn kop zet, te begrijpen en verkennen. 
Met veel enthousiasme! De wereld verandert, maar biedt voor het 
eerst sinds lang een mooie kans om onze manier van samenleven 
anders aan te pakken en opnieuw vorm te geven. In Café Europa 
ervaart men de waarde van do-it-yourself en open source, en de 
kans om samen onze sociale banden te herdefiniëren. En het is 
nog leuk ook! Kom het gewoon zelf ontdekken!
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CAFÉ 
EUROPA

Hyperconnectiviteit dreigt soms op lange 
termijn mensen te isoleren en vereenzamen, 
Mons 2015 gaat daarom op zoek naar manieren 
om echt sociaal contact terug te stimuleren. 
Back to basics, op zoek naar de essentie naar 
direct menselijk contact. Waar kan je beter je 
netwerk verzorgen en de wereld herdenken, dan 
op café? 

"Het café", je kroeg of stamcafé, was in 
België, gelinkd aan de industriële revolutie, een 
motor van sociale integratie, een zeldzame plek 
waar aristocraten, middelklasse en arbeiders elkaar 
ontmoeten in een vrolijke en uitgelaten ambiance,  
een echte Belgische smeltkroes. 

Mons 2015 wil opnieuw een emblematische 
plek creëren voor ontmoetingen en uitwisseling, een 
plek waar de digitale wereld opnieuw toegankelijk, 
tastbaar, gezellig en plezierig wordt.

 
In aflossing van kaartspelen, roddelen of bingo, 

biedt Café Europa de kans om de digitale technologie 
te ontdekken, om 3D printing, laser cutting en CNC uit 
te proberen en te netwerken met andere Europeanen.

Café Europa verbindt als concept lokale 
ontwikkeling en een Europese dynamiek, een netwerk 

CAFÉ EUROPA
—
GRATIS

12
03
2015

19
12
2015

DON. ZAT.

MULTIDISCIPLINAIR
DIGITAAL/PARTICIPATIE

van onderling verbonden fysieke en virtuele plaatsen. 
Meer dan een café biedt Café Europa een 

nieuwe realiteit waar technologie en het leven één 
geheel vormen en waar het woord "netwerk" in zijn 
volledige betekenis naar voor komt: ontmoeting, 
sharing en learning by doing. 

Café Europa wil het lokaal ecosystem 
stimuleren als een nieuwe ruimte voor cultuur, 
technologie en individuele emancipatie, een 
broedplek om te leren hoe technologische tools 
opnieuw vectoren worden voor sociale linken.

Denk aan FabLabs, Fabrication Laboratories, 
Café Europa biedt ruimte en tools (van 3D printers 
tot naaiachines) om je eigen project uit te voeren en 
ideeën uit te wisselen, samen te werken en te leren.
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IN CAFÉ EUROPA 

EUROPA WALL
De “Europa wall” is het centrale punt van Café 
Europa. Dit levensgroot scherm (3m x 2m) biedt de 
mogelijkheid om in contact te treden met de andere 
Cafés Europa in Pilzen, Sarajevo, Kaliningrad, San 
Sebastian, Liège, Linz, Paris, Montreal, Tokyo. Het 
scherm is zowel een venster op de wereld als een 
lokale hub die een aantal culturele evenementen 
zal delen tussen verschillende Europese steden.

De onderling verbonden steden zijn rijk aan 
lokaal erfgoed en diepe wortels, ze vormen zo 
"toegangspoorten" en "portals" waardoor sociale en 
culturele informatie worden gedeeld. In de woorden 
van Deleuze and Guattari vormt het Café Europa 
netwerk een "rhizome", een gedecentraliseerde 
infrastructuur, gelijkaardig aan het Internet. 

CAFÉ EUROPA: SELF-SERVICE KEUKEN
Bovenop wat je van een café verwacht, heeft 
Café Europa een self-service keuken waar 
activiteiten worden georganiseerd. Elke dag heeft 
een specifiek doelpubliek, elke week heeft een 
specifiek aanbod en programma, elke maand 
heeft een specifieke internationale partner. Met 
veel flexibiliteit kunnen focusactiviteiten worden 
georganiseerd om in te spelen op trending topics 
en actualiteit. Je kan gratis binnenlopen én 
meedoen.
 

EUROPA LAB
Europa Lab is het FabLab van Café Europa, een 
ontmoetings- en vergaderruimte voor collaboratieve 
creatieve ideeën die het ondermeer mogelijk maakt 
om unieke objecten te produceren (decoratie, 
prostheses, werktuigen etc.).
De nodige werktuigen worden ter beschikking 
gesteld, in het bijzonder CNC machines voor 
het design en het produceren van objecten. 
Het Europa Lab is toegankelijk op afspraak voor 
ondernemers, designers, kunstenaars, studenten, 
families en hackers: voor iedereen die de cyclus 
van conceptfase naar prototype, van prototype naar 
ontwikkeling en van ontwikkeling naar toepassing 
wil versnellen.

CAFÉ EUROPA BIJ EUROPESE 
PARTNERS

Voor het eerst in de geschiedenis van 
Europese Culturele Hoofdsteden wordt er een 
concreet netwerk opgezet tussen 10 plekken in 
de EU met eenzelfde concept om een nieuwe 
publieke ruimte uit te vinden en te oefenen 
voor de toekomst, verenigd onder de hashtag 
#CaféEuropa.

Enkele van de 7 containers die in 2014 in 
Mons voorgesteld werden als prototype, worden 
verscheept naar Riga, Plzen, Sarajevo, Rome, Paris, 
Montreal of Kaliningrad. 10 Cafés Europa openen 
in Januari 2015 in vier uithoeken van Europa: 
Kaliningrad in Rusland, San Sebastian in Spanje, 
Sarajevo in Bosnia-Herzegovina, Riga in Leetonia, 
Pilsen in de Czech Republic, Linz in Oostenrijk, 
Rome en Sienne in Italië, Parijs, Rijsel, Créteil, 
Maubeuge, Straatsburg en Avignon in Frankrijk, 
maar ook in Tokyo en Montreal, elk van hen 
partnersteden voor Mons 2015. Verbonden via de 
hashtag #CaféEuropa en de Europa Wall voeden de 
Cafés Europa de utopia van mensen die dichter bij 
elkaar komen en de ontwikkeling van een nieuwe, 
gedeelde Europese cultuur.

Modulair
Elk Café Europa is uniek en op maat van de 

lokale noden, behoeftes en omstandigheiden.  
Het concept wordt telkens herdacht in functie van 
de fysieke locatie: een bestaande infrastructuur 
of op een braakland in de stedelijke ruimte, 
opgebouwd met redesigned containers als mobiele 
modules.Zo is het aaabod uiterst mobiel en flexibel, 
voor korte of lange tijd, een nieuw dynamisch hart 
voor de wijk. De toegankelijkheid voor iedereen is 
een belangrijke prioriteit, daarom zoekt het café 
Europa graag plekken uit buiten de stedelijke kern, 
plekken waar de toegang tot de klassieke culturele 
hotspot of tempels ontbreekt.

Partners: CRVENA + Institut Français, Sarajevo, Bosnia-
Herzegovina; Plzen 2015 - European capital of culture, Plzen, 
Czech Republic; ArtVorota + NCCA, Kaliningrad, Russia; Ars 
Electronica, Linz, Austria; Rixc, Riga, Latvia; ROMAEuropa Festival, 
Rome, Italy; Siena 2019, Sienne, Italie; Tabakalera, San Sebastian, 
Spain; Ososphère, Strasbourg, France; Reciprocity, Liège, 
Belgium; Le Manège Maubeuge; La Maison des Arts de Créteil; 
Lille 3000, France; Institut Français, Tokyo, Japan; Elektra festival, 
Montréal, Canada.
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BELEEF DIGITALE KUNST
VANUIT CAFÉ EUROPA
EXPO / DIGITAAL
GRATIS

Aan de andere kant van de wereld een taxi nemen of de zon zien ondergaan in Japan zonder uit Mons 
weg te gaan. Tal van vormen van digitale kunst nodigen u uit tot ervaringen in augmented reality,  
tot uitwisselingen op afstand of tot interactie met kunstwerken. Bent u mee?

Café Europa nodigde bewust toonaangevende Europese kunstenaars en curators uit om nieuwe artistieke 
projecten te ontwikkelen met het Café Europa platform als creatieve tool: Europa Wall, 3D printing, Fablab, 
Wikipedia labs, Open-source en peer-to-peer, frames 3.0… vormen het startpunt voor een nieuw Europees 
creatief forum.

Dit doorlopend tentoonstellingsprogramma toont afgewerkt werk en work-in-progress. #CaféEuropa biedt als 
hashtag de mogelijkheid aan publiek, kunstenaars en curatoren om te interageren en op elkaar in te spelen: 

Internationale partners: 

• Ars Electronica : Ars Electronica: het belangrijkste digital festival in Europa in Linz (AU) – www.aec.at
• NCCA : The branch of Russian Ministry of culture for contempary arts in Kaliningrad (RU) – www.ncca.ru
• RIXC : digital media center in Riga (LT) – www.rixc.lv
• MAC Créteil : Exit Festival / Charles Carcopino curator (FR) – www.maccreteil.com
• YCAM : digital art center in Japan (JP) – www.ycam.jp/en
• Elektra : digital art festival in Canada (CA) – www.elektrafestival.ca
• 4AM (Brno, CZ) – www.forum4am.cz
• Europalia Turquie – www.europalia.be

Lokale partners: Transcultures, Art²…

12.03.15
> 19.12.15

3D printing - Café Europa
© S. GIAMBRONE
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Festival VIA
© CAFÉ EUROPA
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FESTIVAL 
VIA

Al meer dan 20 jaar doorbreekt het 
internationale VIA-festival in Mons en Maubeuge 
artistieke en geografische grenzen. Een 
unieke plek in Europa, waar levende kunsten 
en nieuwe technologieën elkaar kruisen. Een 
ontmoetingsplaats voor internationale artiesten, 
professionals en een grensoverschrijdend publiek.

In 2015 staat het festival in het teken van de 
Nieuwe Film… De 7e kunst sluipt overal binnen, in 
alle genres en alle vormen. Als inspiratiebron, nieuw 
projectievlak en interdisciplinaire vorm opent het 
nieuwe dimensies die scheppers van podiumkunst 
steeds vaker in hun creatieve proces opnemen. Met 
die trend in gedachten biedt de editie 2015 van 
VIA twee keer zoveel voorstellingen als gewoonlijk, 
waaronder Children of Nowhere, het tweede deel 
van Ghost Road, de theatrale roadmovie van Fabrice 
Murgia.

Twee wereldpremières onderzoeken de Waalse 
identiteit: de gedanste thriller van Michèle Noiret en 
de slam/mapping-creatie van Jean-Michel Van den 
Eeyden, een buitengewoon bioscoopbezoek voor het 
hele gezin.

THÉÂTRE LE MANÈGE / MAISON FOLIE / 
 CAFÉ EUROPA / MONS INTRA MUROS 
 THÉÂTRE ROYAL
—
GRATIS

12
03
2015

25
03
2015

DON. WOE.

PODIUMKUNSTEN
FESTIVAL/DIGITAAL

Naar aanleiding van de Europese Culturele 
Hoofdstad gaat het Festival ook nieuwe uitdagingen 
aan. Het Café Europa van Mons 2015 onderzoekt 
de manieren waarop ideeën worden overgebracht, 
gedeeld en geleerd, en combineert menselijke en 
virtuele uitwisseling. Zo opent zich een echte ervaring 
van pure verbondenheid naar aanleiding van het 
Via-festival

Voorstellingen, tentoonstellingen, theater, dans, 
participatie, digitaal, workshops, film en een jong 
publiek… Ontdek het VIA-festival 2.0!
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Mons 2015 geeft in het digitale programma de 

hoogtepunten van vele diverse samenwerkingen en digitale 
initiatieven in de regio én zelfs ver daarbuiten: Microsoft 
Innovation Center (Project TAI-CHI), Numediart/UMons 
(Citylight/Europa mur/La voix des anges), Transcultures 
(Transnumeriques en City Sonic), "Pole Museal" Mons/
Artothèque. Sinds 2013 steunt Mons 2015 ook de projecten: 
KIKK, Idrops, La Quinzaine Numérique, Protopitch…

City Sonic-Mauro Vitturini, Tentative 
dépuisement d'un lieu (détail)
© TRANSCULPTURES
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chez nos 
partenaires

AVIGNON: LA FABRICA
In 2013 opende het Festival van Avignon La 
FabricA: een nieuwe permanente ruimte voor 
repetities in het kader van het festival en in de 
buurt van Avignon. Hier werd ook FabricA Digital 
opgericht.

Gelegen in één van de armste districten van de 
stad Avignon (tussen Monclar en Champfleury) 
werd een groot theater gebouwd met daarrond  
18 apartementen, een foyer en technische ruimtes 
voor repetities, om op die manier het eerste 
"digitaal district" in Avignon te worden als een 
vector om sociale integratie aan te moedigen. 

Een uitwisseling van ervaringen 
en competenties
U herkent de doelstellingen van FabricA Digital? Het 
Festival van Avignon nodigde en Mons 2015 uit om 
mee deze visie op economische ontwikkeling uit te 
werken en een trainingsprogramma te ontwikkelen 

geïnspireerd op de ervaringen van TechnocITé. 
Concreet werden volgende pilootprojecten 
gelanceerd:

• Web TV om video, editing en geluidsskills  
aan te leren

• Een "hackathon"
• Een platform met intensieve training voor  

jongeren en volwassen

DIGITAL PARTNERSHIPS
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HYPERGOTIEK DOORGELICHT
EXPO / MUSEUM 
SAINTE-WAUDRU / UMONS
3€

De kanunnikessen van Sint-Waldetrudis hadden lef 
toen ze bij Du Brœucq beelden bestelden die sterk 
afweken van de gotische stijl van hun kerk! Ontdek 
in een ludiek multimedia-parcours, ontworpen door 
de UMons, de contrasten en de rijkdom van deze 
fascinerende plek.

Supported by the Association Sainte-Waudru , the University of 
MONS and the Church Council of Sainte-Waudru .

MAPPING KNOWLEDGE. DE WERELD 
BEGRIJPEN DOOR DATA
EXPO / WORKSHOPS / LEZINGEN / EDUCATIEF PROGRAMMA  
MUNDANEUM
OPENINGSTIJDEN: DIN. T/M ZON. 13>18UUR
DON. NOCTURNE 13>20UUR (TE BEVESTIGEN)
8/6,50€ (GROEPEN) – 5€ (KORTING)
TOEGANKELIJK VOOR MINDER MOBIELE BEZOEKERS
BEZOEK IN HET FRANS, NEDERLANDS OF ENGELS

24
01
2015

04
06
2015

26
04
2015

29
05
2016

ZAT.

DON.

ZON.

ZON.

Het Mundaneum, het "Google van papier" 
(volgens Le Monde) of nog "The web time 
forgot" (volgens de New York Times) is het 
visionaire geesteskind van Paul Otlet en Henri 
La Fontaine. Ze poogden vanaf 1895 alle kennis 
van de wereld te verzamelen en te ordenen! 
Archiefcentrum en tentoonstellingsruimte getekend 
door François Schuiten en Benoit Peeters, het 
Mundaneum bewaart een kostbaar documentair 
erfgoed over zowat alles. Met de tentoonstelling 
"Mapping Knowledge. De wereld begrijpen met 
data" heropent het Mundaneum na werken. 

Een interactieve tocht naar de kern van de 
informatiewereld, tussen erfgoed, technologie en 
maatschappelijke bevraging: van de eerste pioniers 
van "datavisualisatie" tot hedendaagse kunstenaars 
die bieden een nieuwe kijk op de complexiteit van 
de wereld…

Een coproductie van het Mundaneum en Fondation Mons 2015, 
Met de steun van Google en de Waalse Commissie voor Toerisme,
in samenwerking met CETIC, AWT en Knowescape,
in partnerschap met RTBF La Première en La Trois.
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HET MUNDANEUM

De archieven van het Mundaneum werden in juni 
2013 ingeschreven op de UNESCO Werelderfgoedlijst voor 
documenten (Memory of the World Register). Op 8 mei 2014 
werd het certificaat van deze inschrijving overhandigd tijdens 
een plechtigheid in Leuven.
Het Mundaneum is een museum en archief dat gesticht is 
in 1910 door Paul Otlet (1868–1944) en Henri La Fontaine 
(1854–1943). Ze waren overtuigd dat betere kennis een factor 
was om mee de vrede te bewerkstelligen. 
Vanaf 1920 kwam in het Jubelpark het Mundaneum tot stand 
en bezette er na verloop van tijd een honderdtal zalen. In 1934 
werd het Mundaneum gesloten.In 1998 werd het overgebracht 
naar Mons.
Het Mundaneum heeft een verzameling van zo'n zes kilometer 
papier. Het bevat aanzienlijke collecties zoals het Internationaal 
Museum van de Pers en persoonlijke notities van Otlet en La 
Fontaine. Vaak wordt het omschreven als de voorloper van 
Google en van het elektronisch opzoeken.

Het Mundaneum had de ambitie om alle kennis van over de 
gehele wereld te verzamelen, onder al zijn vormen (boeken, 
geschriften, iconografie, kranten, tijdschriften, enz) en dit 
te verwerken tot een reusachtig en vernieuwend Universeel 
bibliografisch repertorium. Deze taak was zo onmetelijk, dat er 
wel prioriteiten moesten gesteld worden en bepaalde thema's 
de voorrang kregen.
In het Mundaneum bevinden zich allerhande fondsen en 
archieven: het Internationaal Persmuseum, het Internationaal 
Instituut van de Fotografie (affiches, postkaarten, glasplaten, 
foto's), het universeel repertorium met de naam Encyclopedia 
Universalis Mundaneum een enorme fichier volgens schema's 
die door Otlet waren uitgedacht. Hierin bevonden zich de 
Mundotheek, de persoonlijke archieven van La Fontaine en 
Otlet, de archieven van de Vrienden van het Wereldpaleis en 
thematische collecties gewijd aan feminisme, pacifisme en 
anarchisme.
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ONVERWACHTE ONTMOETINGEN
PHILOSOPHY AND JAZZ RETHINK THE WEB 
KATHEDRAAL VAN DOORNIK

Ooit gedroomd van een zwevende school die uw 
denken stimuleert door u muziek te leren? Jazzman 
Bernard Lubat en filosoof Bernard Stiegler bieden 
u een snelcursus groepsimprovisatie aan de hand 
van repetities, muzikale optredens, voordrachten 
en filosofische workshops in de Kathedraal van 
Doornik! Dat is de magie van het Festival Les 
Inattendues, met zijn feestelijke en creatieve sfeer 
en professionele vertoningen waarin de meest 
uiteenlopende vormen van cultuur, technologie en 
emoties samensmelten.

Het Festival Les (Rencontres) Inattendues 
combineert filosofie met muziek, in het hart van het 
uitzonderlijke patrimonium van de stad Doornik, 
die voor de gelegenheid uniek en verrassend 
in beeld wordt gebracht. Van middeleeuwse tot 
hedendaagse muziek via pop, jazz en wereldmuziek 
en een honderdtal filosofen, muzikanten en acteurs 
gaan geest en motie hand in hand.
 
In 2015 neigt het Festival naar het combineren 
van cultuur en hedendaagse technologie. Via het 
project Festival des (Rencontres) Inattendues de 
la technologie, de la culture et des générations 
à travers la musique et la philosophie worden 
vragen gesteld naar de status van het publiek. De 
toeschouwer kan bovendien dankzij diverse digitale 
tools meegenieten van nieuwe culturele praktijken. 

Aan het hoofd van het project staan filosoof 

Bernard Stiegler en jazzmuzikant Bernard Lubat. 
Vanaf oktober 2014 starten zij met een tijdelijke en 
rondtrekkende school voor muziek en filosofie.
Deze nieuwe school die openstaat voor alle 
muziekliefhebbers bestaat uit drie workshops 
en een zomeracademie waarbij de "leerlingen" 
worden gevormd in de praktijk van en kritiek op 
geïmproviseerde muziek. Daarvoor wordt software 
gebruikt voor de automatische analyse van muziek 
en notatiesoftware die ontwikkeld werd door IRI 
(het onderzoeks- en innovatie-instituut van het 
Centre Pompidou). Deze workshops dienen ook als 
denkmomenten, geleid door filosofen, musicologen, 
antropologen, artiesten en muzikanten.

Het doel van deze voorbereidende activiteiten is om 
het publiek van het festival criteria te geven bij het 
beluisteren. Zo kunnen ze de esthetische ervaring 
van het concert verrijken en ook kritieken formuleren 
bij deze ervaring. Het publiek moet weg van het 
statuut van een consument waarbij men de neiging 
heeft om zich onder te dompelen. Het moet leren 
om digitale technieken toe te passen om nieuwe 
groepen van liefhebbers te vormen, in de nobele zin 
van het woord.
Het project kent zijn orgelpunt tijdens het Festival 
des Inattendues tijdens een collectieve improvisatie-
avond, tussen concert en show.

Une coproduction de la Province de Hainaut, la Fabrique de théâtre, 
Maison de la culture de Tournai, l’Institut de Recherche et Innovation 
(Paris) et de la Fondation Mons 2015.

2014 2015

23.10 > 25.10.2014 - FABRIQUE 
DE THÉÂTRE, FRAMERIES
22.01 > 24.01.2015 - PRATO, LILLE
09.04 > 11.04.2015 - MAISON 
DE LA CULTURE DE TOURNAI 
24.08 > 27.08.2015 - ACADÉMIE D’ÉTÉ
28.08 > 29.08.2015 - FESTIVAL
ATELIERS : GRATIS
FESTIVAL : WWW.LESINATTENDUES.BE
RÉSERVATIONS : 
MAISON DE LA CULTURE DE TOURNAI  
+32 (0)69 25 30 80

CITY SONIC
INTERNATIONAAL FESTIVAL VOOR 
KLANKKUNSTEN
MUZIEK  
MONS INTRAMUROS
VAN 10 TOT 27 SEPTEMBER 2015
VOLLEDIG PROGRAMMA VERKRIJGBAAR IN MAART 2015
WWW.CITYSONIC.BE

City Sonic, het festival voor klankkunst in de stad 
brengt elk jaar in Mons tientallen projecten in een 
verrassende, nomadische en samenhorige sfeer. Dit 
creatieve festival brengt Belgische en internationale 
kunstenaars uit verschillende disciplines samen 
(hedendaagse muziek, visuele kunsten, literatuur, 
digitale kunst, radiofone creaties, design, ...) op 
diverse unieke en authentieke plaatsen met de klank 
als verbindingsmiddel.
In 2015 wordt het festival voor zijn dertiende editie 
een grote stadshub zonder grenzen, een parcours 
van innoverende, poëtische en ludieke installaties 
dat Europa omvormt tot een mobiel netwerk van 
klanken. Diverse partners (zoals Rhizome/Québec, 
Plzen2015, Art Zoyd/Valenciennes…) betuigen eer 
aan de grote namen uit de klankcreatie en de klank, 
onder meer via een netwerk van uitwisselingen 
tussen de Belgische en buitenlandse kunstscholen 

die op voorhand deelnamen aan speciale verblijven 
en genoten van technologische ondersteuning. 
Hoogtepunten, rondtrekkende performances, 
concerten (from music to sonic), workshops (Sonic 
Kids, Fab-audio-Lab), openbare en professionele 
ontmoetingen en Sonic Radio ... tijdens een festival 
dat meer dan ooit de openbare ruimte inneemt 
om die te veranderen en te verbinden met de vier 
hoeken van de klankplaneet. 

Artistieke directie: Philippe Franck
Een project van Transcultures in coproductie met le manège.mons en 
de Stichting Mons 2015.
Met de steun van de Fédération Wallonie-Bruxelles.

10
09
2015

27
09
2015

DON. ZON.
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TRANSNUMERIQUES 2015
VICE VERSA - FROM DIGITAL TO CULTURE
RESIDENTIES VAN 18 TOT 26 NOVEMBRE 2015
EXPO VAN 27 NOVEMBER TOT 13 DECEMBER 2015.
SYMPOSIUM IN MUNDANEUM OP ZATERDAG 
28 NOVEMBER 2015. 

Medio november 2015 coördineert Transcultures 
de tweejaarlijkse digitale culturen van de Federatie 
Wallonië-Brussel, Transnumériques. Diverse thema’s 
komen aan bod: stedelijk wonen en technologie. 
"Digitale emergences" stelt een selectie voor van 
de jonge talenten van Belgische kunstacademies 
(Arts2, ESA Saint-Luc, ENSA La Cambre, Koninklijke 
Academie van Brussel, Faculteit voor Architectuur 
en Stedenbouw, videografie, ...) en internationale 
kunstacademies (Villa Arson / Nice, Graduate School 
of Art and Design in Marseille, Faculteit kunst en 
Vormgeving / Universiteit van West-Bohemen, School 
of Visual en Media Arts in Quebec / Universite 
Laval videocollectives…). In samenwerking met het 
Instituut voor Onderzoek NUMEDIART (UMons) en de 
stad Mons worden FabLab workshops aangeboden. 

Pioniers in mediakunst worden uitgenodigd naar 
Mons om een jonge kunstenaar te coachen. 
 In het Mundaneum, vindt eind november, in 
aanvulling op deze creaties, een internationaal 
symposium plaats rond digitale creatie in de culturele 
sfeer van vandaag en morgen. Medewerkers 
van internationale culturele en digitale structuren 
(digitale Baden / Centre d'Enghien-les-Bains Arts, 
Vidéoformes-Clermont-Ferrand, Society for Arts and 
Technology-Montreal , Taipei Digital Art Center ... ook 
digitale emergences partners "-programma) wisselen 
ervaringen uit over de integratie en ontwikkeling van 
digitale kunst in het culturele leven en mogelijkheden 
om verschillende distributiekanalen te verbeteren.

18
11
2015

13
12
2015

WOE. ZON.

MEDIA DJ
Sinds 2013 doet een groep van 45 geëngeerde 
jongeren aan cultuur journalistiek. Ze volgen de 
podia van Mons 2015 en publiceren hun tips op een 
eigen blog. Vier specialisatie mogelijkheden worden 
aangeboden.
 
De resultaten worden verwerkt in het webzine van 
Mons 2015.

Al meer dan 10 jaar leeft La Louvière in de herfst op 
het ritme van de documentairefilm met het Festival 
5 sur 5. Centraal element van dit evenement is een 
creatieve stage waarbij 5 jonge Europese filmmakers 
5 weken lang de kans krijgen om een korte 
documentairefilm van 10 minuten te maken. Werken 
onder tijdsdruk, een film die dingen in vraag stelt en 
een frisse blik op een stad die een bestaansstrijd 
voert.
Sinds 2011 heeft 5 sur 5 met Mons 2015 in het 
vooruitzicht zijn geografische spectrum verruimd 
door Mons mee op te nemen als nieuwe filmlocatie 
en door elk jaar verschillende filmmakers uit te 
nodigen uit de Culturele Hoofdsteden van Europa 
van dat moment, uit het verleden of uit de toekomst.
Naast deze internationale stage zijn er filmavonden, 

ontmoetingen tussen vakmensen en animaties rond 
de documentairefilm.
De editie van 2015 wordt een speciale editie met een 
thema dat speciaal op de jongere generatie gericht 
is: Utopie. De 5e Bergense film wordt gerealiseerd in 
samenwerking met het Jongerenproject van Mons 
2015.
Op zaterdag 10 oktober 2015 kan het publiek de 
5 documentaires ontdekken, waaronder ook het 
resultaat van een unieke ervaring voor deze jongeren, 
tussen Mons en La Louvière.

Een initiatief van Espace Dragone vzw in coproductie met 
de Stichting Mons 2015 en in samenwerking met het Centre 
Culturel Régional du Centre, de stad La Louvière en de provincie 
Henegouwen.

04
09
2015

10
10
2015

VRI. ZAT.
FESTIVAL 5 SUR 5 / UTOPIE
LA LOUVIÈRE EN MONS IN DOCUMENTAIRES
CINÉMA STUART - LA LOUVIÈRE
VOLLEDIG PROGRAMMA BESCHIKBAAR IN DECEMBER 2014
WWW.FESTIVAL5SUR5.
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PRAKTISCHE 
INFORMATIE

IK WIL ER ALLES 
OVER WETEN

Bezoek onze website, schrijf u in voor onze  
newsletter en volg ons op de sociale media.  
www.mons2015.eu 

Onze verschillende infopunten
 — Op het hele grondgebied: culturele plaatsen, 

dienst voor toerisme van onze steden en part-
nerinstellingen 

 — In Mons: vanaf december opent een nieuwe 
plaats zijn deuren. VisitMons, op de Grand-
Place, is het centrale punt voor toeristische en 
culturele informatie over de Hoofdstad 
(Open 7d/7 van 10.00 tot 20.00).

IK WIL EEN TICKET 
KOPEN OF RESERVEREN

Via onze website www.mons2015.eu
De betalende manifestaties worden er vanaf 8 okto-
ber 2014 geleidelijk aan op aangeboden. 
 
Op het centrale punt van de Hoofdstad VisitMons 
Grand-Place, Mons (toegankelijk vanaf december 
2014). Voor december 2014: Théâtre Royal, Grand-
Place in Mons. 
+32(0)65 39 59 39

In de Manège de Maubeuge
Rue de la Croix, 59600 Maubeuge.  
+33 (0)3 27 65 65 40 of billetterie@lemanege.com 

De formules
Koop een eenmalig ticket en ga naar de manifesta-
tie van uw keuze  
Koop een PASS* en beleef de hoofdstad ten volle! 

 — PASS SOLO = individuele pass. Van 3 tot 21 
toegangen.

 — PASS DUO = pass voor twee personen. Van 6 
tot 42 toegangen.

 — PASS FAMILLE = pass voor een gezin (mini-
mum 1 volwassene + 2 kinderen en maximum 
2 volwassenen + 5 kinderen (jonger dan 18 
jaar). Van 9 tot 63 toegangen.

 — PASS MANèGE = pass exclusief voorbehou-
den aan de houders van het paspoort Manège 
Mons/Maubeuge 2013-2014

* De PASS heeft een voorkeurstarief en bezorgt u 
voorrang bij spektakels. Hij is overdraagbaar, flexibel 
en het hele jaar geldig. Let wel, de PASS is geen 
toegangsticket. 

De tarieven
Type pass Aantal Bedrag Prijs/ticket
 toegangen  
Pass SOLO 3 24 8
(1 en +) 5 40 8
 7 56 8
 9 72 8
 12 96 8
 21 168 8
Pass DUO 6 42 7
(2 en +) 10 70 7
 14 98 7
 18 126 7
 24 168 7
 42 294 7
Pass FAMILLE 9 36 4
(3 en +) 15 60 4
 21 84 4
 27 108 4
 36 144 4
 63 252 4
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IK KOM 
NAAR MONS

De Fondation Mons 2015 ontwikkelde een sterk  
mobiliteitsbeleid dankzij partners zoals NMBX, 
Brussels Airlines, Brussels South Charleroi Airport, 
Thalys en TEC Hainaut. 

Met het vliegtuig
 — Brussels South Charleroi Airport: speciale  

pendeldienst naar Mons: www.flipco.com
 — SN Brussels Airlines: 10% korting (uitgezonderd 

taksen en supplementen) voor de reizigers 
vanuit Europa naar Brussel.  
www.brusselsairlines.com

Met de trein
 — In België: netwerk NMBS (speciale voordeelfor-

mules Mons 2015 en programma B-Excursion). 
www.sncb.be/mons2015

 — Vanuit het buitenland: rechtstreekse trein 
Paris-Mons met Thalys. Het ticket Thalys “alle 
Belgische stations” brengt u naar Mons vanuit 
Amsterdam, Rotterdam, Aken, Keulen en 
Düsseldorf. www.thalys.com

Stadscentrum op 10 minuten wandelen van het 
station van Mons. 
Met de bus
Vanuit de naburige plaatsen: 21 lijnen. Zoek uw 
reisweg of uurregeling. www.infotec.be
Met de wagen
De stad Mons bereikt u via de snelweg E19/E42, afrit 24.

IK PARKEER 
IN MONS

Vermijd in het centrum te parkeren en kies voor uw 
gemak!

 — Gratis bewaakte parking aan de rand 
 aangegeven vanaf afrit 24 van de E19-E42 
met het internationale teken P+R. Park & Ride 
tijdens weekends en op feestdagen (vanaf 
24/01/2015).

 — GRATIS pendelbus naar het stadscentrum,  
om de 8 min van 9u tot 23u. www.infotec.be

IK VERPLAATS ME 
IN MONS

Te voet
Talrijke plaatsen om te bezoeken in het historische 
centrum van Mons, aangenaam om te voet te 
ontdekken. 
Met fiets 
Meer dan 62km fietspaden in Mons www.mons.be
Met de bus
4 gratis circuits Mons Intra Muros, om de 15 min van 
maandag tot zaterdag van 7u tot 21u.  
www.infotec.be

IK STEUN 
MONS 2015

Steun Mons 2015 en geef uw onderneming een 
boost !
Een partnership op maat staat voor u klaar. 
+32 (0)487 859 003 / gaetan.jacquemin@mons2015.eu

MONS 2015 
VOOR IEDEREEN

Het team dat instaat voor de relaties met de  
bewoners staat ter beschikking van de inwoners van 
Mons en houdt contact met de verenigingen, scho-
len en sociale instellingen om hen te begeleiden 
tijdens hun sensibiliseringswerk rond het program-
ma in de culturele hoofdstad.  
aline.aulit@mons2015.eu 

Voor mensen met specifieke noden, zoals minderva-
liden, zijn er specifieke maatregelen voorzien om u 
te verwelkomen en u te begeleiden naar aangepas-
te artistieke manifestaties. Meer informatie over de 
toegankelijkheid. 
+32 (0)497 439 212 / fleur.sizaire@mons2015.eu

2015 MANIEREN 
OM DEEL TE NEMEN!

Mons 2015 is vooral een feest waarbij u de held bent.  
De ambassadeur. De bedenker. De acteur. Er zijn 
minstens 2015 manieren om deel te nemen aan het 
project!
http://2015facons.mons2015.eu
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Deze instelling van openbaar nut werd opgericht 
op initiatief van de Federatie Wallonië- Brussel, 
de Regio Wallonië, de Provincie Henegouwen en 
de Stad Mons om Mons 2015, Europese Culturele 
Hoofdstad, voor te bereiden.

De stichting Mons 2015 waarborgt de artistieke 
vrijheid van de algemene commissaris binnen het 
kader van de beschikbare middelen. 

De Stichting Mons 2015 is autonoom en wordt be-
stuurd door een pluralistisch samengestelde Raad 
van Bestuur voorgezeten door een onafhankelijke 
voorzitter: de heer Guy Quaden, ex-Gouverneur van 
de Nationale Bank
 

YVES VASSEUR
ALGEMEEN COMMISSARIS MONS 2015

Yves Vasseur is geboren in Jemappes. Hij is licen-
tiaat in sociale communicatie en theater studies en 
was journalist bij de RTBF Mons van 1974 tot 1985. 
Daar vertoonde hij reeds een actieve interesse in 
het culturele leven van Henegouwen. Hij wordt 
vervolgens coördinator van het Centre Dramatique 
Hennuyer van 1985 tot 1990. Van september 1990 
tot december 2009, wordt hij administratief direc-
teur van Théâtre du Manège, Scène Nationale de 
Maubeuge. 
 
Hij is ook gekend als auteur van publicaties over 
literatuur, strips en theater. 
Vanaf maart 2004 trekt hij als commissaris het projet 
« Mons, Culturele Hoofdstad van Europa 2015”., dat 
in februari 2010 officieel als laureaat benoemd werd.

PHILIPPE DEGENEFFE
ALGEMEEN ADJUNCT-COMMISSARIS

Philippe Degeneffe begon in december 2012 bij 
de stichting Mons 2015 met de programmatie 
van “Evenementen, Kunst in de Stad & Muziek” 
en draagt sinds januari 2014 de titel Algemeen 
Adjunct-Commissaris.
Hij startte als animator en werd vervolgens Directeur 
van Centre culturel régional du Centre geduren-
de 15 jaar, waar hij actief zal meewerken aan de 
oprichting van de onderneming Franco Dragone in 
La Louvière. Hij werd dan ook een nauwe medewer-
ker van Dragone gedurende 11 jaar en werkte mee 
aan uitvoeringen die een internationale omvang en 
reputatie kregen.
Cultuur en artistieke projecten zijn de passionele 
drijfveer in zijn loopbaan. Mons 2015 was dan ook 
een avontuur dat hij voor geen geld zou missen.

De Stiching 
Mons 2015  
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MARIE NOBLE
ARTISTIEK ADJUNCT-COMMISSARIS

Marie Noble werd in 2007 Directrice Internationale 
Relaties van ‘Centre culturel transfrontalier le 
manège.mons’ en is vandaag Artistiek Adjunct-
Commissaris van Mons 2015. Ze werkte voordien 
als journaliste, als communication & events manager 
en als Kabinetschef van de Président du Parlement 
francophone Bruxellois en heeft ondertussen 15 jaar 
ervaring in het organiseren van culturele evenemen-
ten.. Marie Noble heeft een diploma Germaanse 
Filologie en Filosofie. 

ANNE-SOPHIE CHARLE
ALGEMEEN SECRETARIS

Als licentiate Politieke Wetenschappen ver-
voegde Anne-Sophie Charle het Kabinet van de 
Burgemeester van de Stad Mons in 2001 om er 
Kabinetschef te worden van 2004 tot 2012. In die 
functie werkt ze actief mee aan de kandidatuur van 
de stad als Europese Culturele Hoofdstad. Vanuit 
een passie voor de socio-economische ontwikkeling 
van de regio, vervoegt ze in 2013 de Stichting Mons 
2015 om het jaar te coördineren op het zakelijke 
vlak. Vandaag is ze Algemeen Secretaris van de 
Stichting en is ze verantwoordelijk voor het beheer 
van de administratie en de financiën van de stich-
ting, alsook voor de coördinatie met de Stad Mons 
en met de privé partners.
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Mons 2015 vindt de stad opnieuw uit 
door de milieu-impact van zijn evenementen te 
beperken en participatiemogelijkheden te bieden 
die ook na 2015 zullen blijven bestaan. Ontdek de 
burgerinitiatieven van Café Europa, een ecologisch 
opgevat digitaal centrum opgebouwd uit upcycling 
materiaal, waar u wordt uitgenodigd om samen te 
tuinieren, uw oude voorwerpen te herstellen of een 
virtuele reis door Europa te maken. 

Werk mee aan de gezamenlijke opbouw van 
het Parkproject aan de voormalige militaire bakkerij, 
een speelse ontmoetingsplaats om ideeën uit te 
wisselen over het milieu en duurzame ontwikkeling. 

Of kom naar een van de sfeervolle plaatsen 
waar gastronomie hand in hand gaat met korte 
keten, lokale producten, biologische teelt en fair 
trade… 

Kortom: neem deel aan dit bijzondere 
avontuur dat sociale, economische en culturele 
spelers uit Mons, de Grote Acht en de Grand Ouest 
samen met jongeren, minder jongeren, validen en 
mindervaliden, estheten en groentjes verenigt in 
één groot volksfeest.

Mons 2015: 
een duurzaam 
project 
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Mons 2015 nodigde iedereen uit om mee  
te werken aan een onvergetelijk jaar.  
De respons was overweldigend. Het resultaat: 
21 lokale producten met het keurmerk Mons 2015 
en ook 150 lokale organisaties, projecten  
of evenementen delen de kwaliteit, originaliteit  
en waarden van Mons 2015   

PROJECTEN 

 Exposition Luc Tuymans 
(04.10.14 > 04.01.15, Centre de la Gravure 
et de l’Image imprimée, La Louvière) / Expo 
Riga (21.11.14 > 08.02.15, Musée Ianchelevici, 
La Louvière) / Mademoiselle Mons et Mister 
Hainaut (23.11.14) / Cet obscur objet du délire. 
Dali et ses muses (Musée des Beaux-Arts de 
Tournai) / Cycle conférence Maison Arc en Ciel 
(Ath) / Projet Disart (Partenamut, Molenbeek), 
Exposition Nicolas Destino (16.02 > 30.04.15, 
Maison du Design, Mons) / Cabaret des Curiosités 
(11>13.03.15) et Bartabas (27.03 > 01.04.15, Le 
Phénix, Scène Nationale de Valenciennes) / La 
Bible, patrimoine de l’humanité (24.04 > 26.05.15, 
UCL Mons) / Circuits découvertes Unesco (05.15, 
MAC’s, Grand-Hornu) / Mons Harley days - Rallye 

HOG Benelux (12 > 14.06.15) / Projet Chamb’Art 
(15.06 > 01.07.15, Château d’Havré) / Summer 
festival (10 > 12.07.15, Lotto Mons Expo) / Festival 
«Music in the Park» (22 > 23.08.15, Saint-
Symphorien) / Exposition Culture de l’Innovation 
(01.09 > 01.12.15, Bois du Cazier,  
La Louvière) / Journée Mondiale des sourds 
(26.09.15, Mons) / Beatles day (10.15, Lotto Mons 
Expo) / Défilé de mode - Porteuses de projet 
Jemappes (14>08.11.15, Cuesmes) / Concert  
de Noël (12.15, Frameries) / le livre « Voyage en 
Oïlie » (La Roulotte théâtrale, Elouges) / Le Passage 
des découvreurs (Le Pass, Frameries) / Scènes 
à 2.3… Du trac au tac ! (La Fabrique de Théâtre, 
La Bouverie) / Projet ACCESS (Art Concept 
Group, Mons) / Salon du Bon Vouloir (Cercle d’Art 
Le Bon Vouloir, Mons), Expositions ART@ING 
(04+06+09.15, ING) / «Arts du feu de la région 
du Centre» (03 > 06.09.15, Ancien Hospice St 
Jacques, Le Roeulx) / Festival International du 
Film Francophone de Namur (02 > 09.10.15, 
Namur) / Bernar Venet à Beloeil (Château  
de Beloeil) / EU-AFRICA B2B FORUM par EU 
Africa Chamber of Commerce (06 > 08.05.15, 
Mons) / E-MOnsTIONs!, Création Plurisdisciplinaire

IK DRAAG  
HET KEURMERK  
MONS 2015. 
EN JIJ?
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UMONS – 9 PROJECTEN
 

4_All_access / Architecture et Culture : lectures  
et écritures de la Ville / Citygate / Citylight / La voix 
des Anges / Revivre Jacques du Broeucq / De Mons 
vers le Nouveau Monde / Rencontre Internationale 
d’orchestres Universitaires / Théâtre des Savoirs
 

UCL MONS – 12 PROJECTEN
 

PROJETS UCL 
La Figure de Saint-Georges et du Dragon /  
Mons, Terre Musicale / À l’âge Baroque /  
De corpore - Images et Imageries du corps soignant  
et soigné / Cellule avec Voix : Lumière  
de la poésie Verlainienne (1873-1875) / J’aurai 20 
ans en 2015 : Autour de l’œuvre de Sophocle et 
de Wajdi Mouawad / Analyse d’une organisation 
culturelle éphémère et de ce qu’elle produit 
comme phénomènes durables : le cas de Mons 
2015 (Joanne Jojczyk) / Les seuils et portes de 
Mons / Analyse de la médiatisation d’une mémoire 
Culturelle autour de l’événement 2015 / Festival 
de musique étudiante sur le campus de l’UCL 
Mons.      
 

PROJETS EN PARTENARIAT
Dictionnaire historique de Mons et de la 
région / Coaching d’étudiants en vue d’un travail 
journalistique axé sur l’événement Mons 2015 
communication / Organisation du 2015 Moocs 
European stakeholders summit.

ARTS² - 22 PROJECTEN

Ouverture du 24 Janvier / Expositions 
d’art numérique / Installations 
urbaines / Piétonnier / Innovation Ready 
Made / Ailleurs en Folie et Weekends 
En Folie / Ateliers avec des Artistes 
Invités / Mon(S) Idéal / Ambassade Maison 
géante à L’école / Projet Lassus / Labellisation 
d’évènements / Médiateurs / Projet City 
Sonic / Lectures (Blancs et Noirs ¼h,  
et Lectures Juridiques) / Projets Patrimoine  
musical Montois / Scènes ouvertes en été /  
Germinal / Workshop Archi Espace Public /  
Projet Mons Street reView - Xtnt / Projet Atelier 
Orchestre avec Pilsen

PRODUCTEN

Restaurant Le Marchal > Porc al berdouille 
(proposé sous vide) / Au bas de Messines >  
Bas Van Gogh / Aux Mille saveurs > Apéro du 
dragon / Cachemire > Collier Doudou / Costoon 
Cocave > Plaques émaillées / Desobery > Petits 
sachets biscuits / Dico > Trivial Pursuit et Puissance 
4 / Encore et encore > Boule de songe > Louisa 
Consiglio / Jacquy Cange, les jeunes fromagers 
affineurs > Fromage à la car d’or / La Montoise > 
 Bière La Trinité / Les Thélices de Sophie > Thé 
sur mesure / Mon ami le chocolatier > Pavé 
montois / Mons où venir > Médaille / Mr Cartes de 
visite > Montre / Petit pois > Puzzle dragon / Quality 
Design > Marque page dragon / Ruffus > Méthode 
Champenoise / T sur mesure > Thé sur mesure /  
Visual impact > Carte touristique digitale / Château 
d’Elohim > Vin de roisin (rhubarbe) / Brasserie St 
Feuillen > Bière La Car d’Or 
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ING BELGIË
‘MAIN SPONSOR’ 
MONS 2015
Brussel, 7 oktober 2014

ING België is van nabij betrokken bij dit belangrijke 
culturele evenement. Als “universele directe bank” wil 
ING België de kunst en cultuur voor iedereen toegan-
kelijk maken.
Cultuur neemt bij ING België een belangrijke plaats in. 
ING huisvest een prachtige collectie kunstwerken en 
organiseert ook tentoonstellingen zoals “The Power of 
Object (s)”, nog tot 11 januari 2015 te bezichtigen in het 
ING Art Center op het Koningsplein 6 in Brussel. Tickets 
voor deze tentoonstelling zijn te koop via “Ticket online”.
Daarnaast ondersteunt de bank een groot aantal 
belangrijke artistieke en culturele initiatieven in België, 
zoals Art Brussels, de Muziekkapel Koningin Elisabeth 
en een rist zomerfestivals waaronder Couleur Café, 
les Francofolies de Spa, het Festival in Dour en Les 
Ardentes.

ING België wil ook deelnemen aan de economische 
bloei van een stad en regio. Dit partnerschap bewijst 
duidelijk dat we onze aanwezigheid in de regio Mons 
willen verankeren en de economie ten volle willen 
ondersteunen.

Dankzij “Mons 2015” kunnen de stad Mons en de om-
liggende regio zich op sociaal-economisch vlak ontwik-
kelen en belangrijke positieve effecten op ondermeer 
cultureel, toeristisch en mediavlak genieten…

* * *
ING België NV
ING België NV biedt alle cliëntensegmenten, zowel re-
tail- en private bankingcliënten, als kleine en middelgro-
te ondernemingen, instellingen en grote bedrijven, een 
breed assortiment financiële producten en diensten aan 
via het distributiekanaal van hun keuze. ING België NV 
stelt 8.975 FTE* te werk en is een dochtermaatschappij 
van ING Bank N.V. die ten dienste staat van 32 miljoen 
particulieren, business- en institutionele cliënten in 
meer dan 40 landen in Europa, Noord-Amerika, Latijns-
Amerika, Azië en Australië.

* Eind juni 2014

VOOR MEER INLICHTINGEN:
ING BELGIË, PERSDIENST, TEL. +32 (0)2 547 22 94, 
PRESSOFFICE@ING.BE

ik ben  
PARTnEr. 
En jij? 



213

LA LOTERIE NATIONALE
‘MAIN SPONSOR’ 
DE MONS 2015

Eén van de kerntaken van de Nationale Loterij 
bestaat zrin om een belangrijk deel van haar inkom-
sten naar de maatschappij te laten terugvloeien. 
Sedert 80 jaar begeleidt en ondresteunt zij tal van 
projecten van verenigingen met een humanitair, 
sociaal, sportief, cultureel en wetenschappelijk oog-
merk. Zo wordt er jaarlijks meer dan € 200.000.000 
toegekend aan de meest diveres maatschappelijke 
projecten.
En dit wordt in eerste instantie mogelijk gemaakt 
door de spelers van de Nationale Loterij!
Als ‘Grootste Mecenas van België’ is de National 
Loterij er trots op dat zij Betrokken wordt bij Mons 
2015, dankzij een aanzienlijke dotatie ten bate van 
dit project, dat overigens naadloos past in haar 
subsidiefilosofie.
Meer informatie over de maatschappelijke herverde-
ling van de inkomsten van de Nationale Loterij, kan 
u vinden in het subsidiecharter op de website www.
nationale-loterij.be/subsidies, of aanvragen op een-
voudig verzoek via subsidies@nationale-loterij.be. 
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CLUB 2015 ENTREPRISES
MONS 2015 BEDRIJVEN

WORD LID! 
2.015 ondernemingen! Dat is het symbolische doel 
dat Club Mons 2015 Entreprises voorop heeft ge-
steld om het economische weefsel van de regio te 
versterken rond de Europese Culturele Hoofdstad. 
Bij het ter perse gaan hadden al zowat 700 bedrijfs-
leiders de mogelijkheden voor hun bedrijf ingezien: 
per geïnvesteerde euro komen er 6 euro ten goede 
van de lokale economie. Bovendien is het een 
uitgelezen kans om zijn netwerk uit te breiden op 
Europees niveau. Onze leden zijn ervan overtuigd 
dat Mons 2015 een prachtig hulpmiddel is bij het 
bemiddelen en overbrengen van een nog veel gro-
ter project: de ontwikkeling en de socio-economi-
sche reconversie van Mons en omstreken. Het lid-
maatschap van de Club is fiscaal aftrekbaar, zorgt 
voor een unieke zichtbaarheid en verschaft toegang 
tot een platform dat alle aanwezige economische 
sectoren met elkaar in contact brengt en aanvult. 
Nodig uw prospecten uit op evenementen met een 
grote toegevoegde waarde en wek ook enthousias-
me voor uw activiteit. Word lid van de Club!

MAIS IL EST OÙ LE SOLEIL ?
IN MONS 2015!

Mais il est où le Soleil ? is een op-en-top Belgisch 
merk met toegankelijke, kleurrijke en zwierige 
damescollecties. Een gevoel van vrijheid voor de 
hedendaagse vrouw. Het merk zet nu zijn schou-
ders onder het grootste creatieve evenement van 
2015: Mons als Europese hoofdstad van Cultuur. 
 
Voor Mais il est où le Soleil ? betekent deze inter-
nationale samenwerking een sterk engagement: de 
Belgische cultuur en dynamiek extra leven inblazen. 
Logisch, want het merk luistert naar de verwach-
tingen en evoluties van zijn fervente fans. Met 
de samenwerking wil Mais il est où le Soleil ? het 
publiek en de modewereld uit Frankrijk, Nederland, 
Zwitserland en Duitsland in België samenbrengen. 
Alle medewerkers van het event worden tijdens de 
tentoonstellingen en defilés in de stad dan ook in 
het merk gekleed. Denk vrolijke silhouetten met 
stukken die u apart of samen kunt dragen. Jurken, 
rokken en gebreide cardigans die de vrouwelijke 
vormen volgen. Vrolijke kleuren waar elke ‘Soleil’-
dame blij van wordt. 
 
Het nieuwe team van stilisten zorgt voor een frisse 
wind, maar de klanten van ‘Mais il est où le Soleil?’ 
blijven centraal staan in het creatieproces. Het 
resultaat: nieuwe modetrends met respect voor 
het eigen DNA en sympathieke karakter. Katoen, 
gemengde zijde en streelzachte viscose met het 
oog op pure elegantie. Dames met een creatieve 
look houden van de verfijnde en gedurfde toets 
waardoor het merk lekker licht en positief oogt. Een 
grote stap vooruit. Alles kan en alles mag… Mons 
2015, here we come!

WWW.OUSOLEIL.COM
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GOOGLE & HET 
MUNDANEUM IN MONS
WHERE TECHNOLOGY 
MEETS ITS STORY!

Met de slogan « Mons 2015, Where technology meets 
culture » legt de stad de link tussen de archeologie 
van het internet en een wereldspeler in de technolo-
gische industrie : Google ! “Door het Mundaneum te 
steunen hebben wij onze roots herontdekt” dat zei 
Thierry Geerts, de directeur van Google België, bij de 
lancering in 2012 van het partnerschap in aanwezig-
heid van Premier en burgemeester van Mons Elio Di 
Rupo.
 
De samenwerking tussen Google en het Mundaneum 
is nu verankerd rond ons datacenter. Van bij de start 
wilden wij de schijnwerpers richten op de stichters van 
het Mundaneum Paul Otlet en Henri La Fontaine, twee 
Europese pioniers van de informatietechnologie. Ons 
datacenter, een van de meest performante van Europa, 
is gelegen in Saint-Ghislain op 10 km van Mons. Het wil 
een plaats innemen in het plaatselijk gemeenschaps-
leven. Naast het Mundaneum hebben wij een sterk 
netwerk uitgebouwd met ondermeer de Universiteit van 
Mons, IDEA en Fondation Mons 2015.

Elk jaar organiseert het datacenter via een webplat-
form een projectenbeurs. Sinds zijn oprichting heeft 
het datacenter een brede waaier aan projecten uit het 
gemeenschapsleven ondersteund: een interactieve te-
levisieuitzending “2015 Histoires” samen met de plaat-
selijke zender Télé MB, een sociaal netwerk van jonge 
muziekanten van het Orchestre Royal de Chambre de 
Wallonie en samenwerkingen met diverse vzw’s zoals 
L’Art-Chétype, Droits et Devoir, Entr’Aide, espace de 
co-working montois Co-nnexion, le Manège, le Fab lab 
de l’UMons. Aan de vooravond van “Mons, Culturele 
Hoofdstad van Europa 2015” is het onze ambitie 
verenigingen te betrekken bij thema’s rond technologie, 
online cultuur, educatie, promotie van wetenschappen 
bij jongeren en economische ontwikkeling.

Sinds de start van onze samenwerking is ook het 
Mundaneum geëvolueerd in de zin van een Centrum 
voor digitale cultuur met publiekstentoonstellingen 
(zowel in situ als virtueel langs Google Cultural Institute), 
conferenties, workshops, serious games en peda-
gogische animaties. Het is thans gesloten wegens 
verbouwing. In juni 2015 heropent het Mundaneum met 
een nieuwe interactieve opstelling, een vernieuwd ar-
chiefcentrum, ontspanningsruimtes en het Café Europa 
de la Fondation 2015 !

Google werkt samen met het Mundaneum ter onder-
steuning van Mons 2015 en zal dat bekend maken 
via de pers: er wordt nu al gewerkt aan een bekend-
makingscampagne in de Franstalige media in 2015. 
Het nieuwe Mons StreetView met outdoor en indoor 
beelden (het BAM, de kerk Sainte-Waudru ...) is online 
sinds de lente 2014. Wij ondersteunen de grote herope-
ningstentoonstelling “Mapping knowledge: de wereld 
begrijpen door data” van het Mundaneum en zullen 
in de marge hiervan in 2015 te Mons internationale 
stersprekers op gebied van digitale innovatie uitnodigen 
voor een veelbelovende cyclus van ontmoetingsevene-
menten.

Samen met het Mundaneum werkt Google met 
het Mundaneum aan de voorbereiding van “Mons, 
Culturele Hoofdstad van Europa 2015” met als leidraad 
de samenloop van cultuur en technologie. Naast zijn 
betrokkenheid met de plaatselijke samenleving heeft 
Google uiteraard ook een reële impact op de economie 
van de regio: wij streven naar de verdere uitbreiding van 
onze infrastructuur in Saint-Ghislain met capaciteitstoe-
name en tewerkstelling als gevolg.

Bill Echikson, Head of community relations, Google 
Europe
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DE LUCHTVAARTPARTNER 
VAN MONS 2015

Met haar meer dan 60 Europese bestemmingen, 
voordelige reisformules en hoge vluchtfrequenties 
is Brussels Airlines de ideale luchtvaartpartner 
voor Mons 2015. Wie met Brussels Airlines naar de 
Culturele Hoofdstad 2015 vliegt, geniet bovendien 
van extra scherpe tarieven.

Als grootste Belgische luchtvaartmaatschappij en als 
ambassadeur van het land kon Brussels Airlines uiter-
aard niet ontbreken in de lijst van officiële partners van 
Mons 2015. Brussels Airlines zal de volgende maanden 
dan ook mee ruchtbaarheid geven aan Mons 2015 in 
het buitenland om zoveel mogelijk bezoekers aan te 
trekken. Buitenlandse bezoekers die Brussels Airlines 
kiezen voor hun vliegreis ,hebben niet enkel de keuze 
uit 4 verschillende reisformules met retourtarieven vanaf 
69 euro, ze krijgen ook nog eens 10 procent korting op 
de meeste tariefformules. Via de website mons2015.eu 
kan deze korting bekomen worden.
Als officiële luchtvaartpartner zal Brussels Airlines de 
volgende maanden ook talrijke artiesten, VIP bezoekers 
en officiële delegaties verwelkomen aan boord.  In de 
in-flight magazines b.there en b.spirit wordt de hele 
duur van Mons 2015 uitgebreid aandacht besteed aan 
de talrijke culturele activiteiten die worden gepland.
Brussels Airlines kijkt ernaar uit om Mons 2015 als 
officiële luchtvaartpartner te ondersteunen. De lucht-
vaartmaatschappij heeft de voorbije jaren een sterke 
reputatie opgebouwd als partner van sportieve of 
culturele events in België en is ervan overtuigd dat het 
met haar knowhow en haar kwalitatieve vluchtaanbod 
kan bijdragen tot het succes van Mons 2015.
 
VOOR MEER INFORMATIE:  
WWW.BRUSSELSAIRLINES.COM

BRUSSELS AIRLINES
CORPORATE COMMUNICATIONS: 
TEL.: +32 (0)2 723 84 00; +32 (0)2 723 85 11;  
+32 (0)723 84 55

BRUSSELS SOUTH 
CHARLEROI AIRPORT 

«Enthousiasme... Zo omschrijft Brussels South 
Charleroi Airport het idee betrokken te zijn bij dit 
grote culturele evenement in 2015.
 
Brussels South Charleroi Airport steunt dit project 
graag aangezien het de creativiteit, de dynamiek en 
de kennis die België kenmerken in de spotlights zet. 
 
We zijn ervan overtuigd dat jong en oud de geva-
rieerde keuze aan beschikbare activiteiten erg op 
prijs zullen stellen.
 
Opdat u van dit evenement zou kunnen genieten 
met het gezin, vrienden of collega’s, stellen wij 141 
luchtroutes richting onze luchthaven beschikbaar 
evenals een shuttle-dienst die u bij de ingang van 
de Europese culturele hoofdstad afzet (reserverin-
gen: www.flibco.com).”
 
SA BSCA
SARA STAOUI
CORPORATE & PUBLIC RELATION
RUE DES FRÈRES WRIGHT, 8
6041 GOSSELIES
TEL.: +32 (0)71 25 12 60
FAX: +32 (0)71 25 18 48
MAIL: S.STAOUI@CHARLEROI-AIRPORT.COM

SNCB

La SNCB, comme acteur mobilité primaire en 
Belgique, est devenue partenaire de Mons 2015 et 
s’engage à adapter l’offre de train et ces produits 
commerciaux en fonction des activités pendant 
toute l’année 2015. 
Plus d’info bientôt sur www.sncb.be/mons2015.
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THALYS NODIGT 
U UIT IN MONS

Met Thalys ligt Mons op slechts 1uur en 22 minuten 
van Parijs en reis je al tussen beide steden vanaf 
€ 22. Met het tarief ’Elk Belgisch station’, dat het 
traject met Thalys en het Belgische binnenlandse 
spoorwegnet omvat, is Mons ook toegankelijk vanuit 
Amsterdam, Rotterdam, Rijsel/Lille, Aken, Keulen en 
Düsseldorf.

Sinds de oprichting in 1996 heeft Thalys een 
essentiële rol gespeeld in de hertekening van de 
Europese geografie. Als eerste hogesnelheidstrei-
noperator die de grenzen van vier Europese landen 
(Frankrijk, België, Nederland en Duitsland) overstak, 
heeft Thalys de afstand tussen landen verkleind en 
de mobiliteit bevorderd. ’Thalys’ staat nu dan ook 
synoniem voor multiculturaliteit en innovatie. Onder 
het motto ‘Van harte welkom’ biedt Thalys een 
uitzonderlijke dienstverlening aan. Vandaag geldt 
deze dienstverlening wereldwijd als voorbeeld: er-
gonomisch comfort, een meertalig en warm onthaal, 
kwalitatieve catering, een uitgebreide dienstverle-
ning in Comfort 1 en de aanwezigheid van nieuwe 
communicatietechnologieën (alle Thalys-treinen 
hebben WiFi, ondersteund door 21Net en Nokia 
Siemens Networks). 

Het Thalys-netwerk heeft een uitzonderlijke cul-
turele dichtheid en bevordert binnen zijn netwerk 
uitwisselingen van alle aard. Het is dan ook een 
symbool voor het ’nabije exotisme’ wat Europeanen 
bij hun citytrips zo waarderen. Reizigers willen hoe 
langer hoe meer de platgetreden paden verlaten en 
hun Europese buren ontmoeten, het ritme van ande-
re steden voelen, mensen ontmoeten in restaurants, 
kunstenaarsateliers... In deze context gaat Thalys 
’vruchtbare’ partnerschappen aan die gemeen-
schappen activeren en nieuwe ontmoetingen en 
creativiteit bevorderen. Als partner van culturele 
spelers wil Thalys grensoverschrijdende ontdek-
kingen bevorderen. De rode hogesnelheidstrein wil 
de appreciatie, overlevering en uitwisseling van het 
Europees erfgoed een duwtje in de rug geven en 
de creativiteit en kunst steunen terwijl het waakt 
over de diversiteit. Al bijna 10 jaar wordt dit beleid 
geconcretiseerd onder de vorm van voordelen voor 
de reizigers (informatie, kortingen, speciale uitnodi-
gingen) of rechtstreekse steun aan instellingen en 
culturele spelers.

Omdat economische dynamiek en artistieke 
vitaliteit er allebei belang bij hebben om elkaar te 
ontmoeten en te versterken, is Thalys erg geluk-
kig dat het Mons 2015 steunt.
Afspraak in 2015 in Mons om kunst, cultuur en in-
novatie met elkaar te verenigen! Thalys is partner. 
En jij?
 
MEER WETEN: 
THALYS.COM/BE/NL/DESTINATIONS/MONS 
INSTAGRAM.COM/THALYS 
TWITTER.COM/THALYS_NL

TEC

Voor de openbare vervoersmaatschappij TEC 
Henegouwen was het deelnemen aan Mons 2015 
een evidentie. Met twee miljoen verwachte bezoe-
kers vormt mobiliteit een belangrijke uitdaging. De 
Stad Mons en de TEC Henegouwen zullen vanaf 
eind januari een gratis Park & Ride aanbieden 
tijdens de weekends en op feestdagen. Om de  
8 minuten zal men met een shuttledienst naar 
het stadscentrum kunnen reizen. Verder zullen de 
belangrijkste buslijnen tussen Mons en de naburige 
gemeenten aanzienlijk worden versterkt tijdens het 
openings- en het slotfeest.
 
De TEC Henegouwen is een partner van het eerste 
uur. Al in 2010 vervoerde een bus met daarop de 
slogan Mons 2015, c’est capital! (Mons 2015, van 
kapitaal belang!) de leden van de Europese jury die 
de titel van Culturele Hoofdstad 2015 moest toeken-
nen. Sindsdien rijden ook andere bussen rond met 
de kleuren van het evenement, die van Mons Intra 
Muros, de enige gratis stadsverbinding in België. 
Over enkele maanden zullen die «stadsbussen» 
worden vervangen door nieuwe voertuigen met 
daarop de slogan «En 2015, je suis montois.  
Et toi?» (2015. Ik ben van Mons, en jij?)

Als maatschappelijk verantwoorde onderneming 
neemt de TEC Henegouwen actief deel aan het 
sociale leven van de regio door evenementen als 
dit te ondersteunen. Maar het is ook en vooral in het 
dagelijks leven dat openbaar vervoer een belang-
rijke plaats in het leven van de mensen inneemt. 
Op minder dan 15 jaar tijd is het aantal klanten 
verdubbeld, met een stijging van 20 naar 41 miljoen 
afgelegde trajecten per jaar op het net van de TEC 
Henegouwen. Dat laatste bestrijkt een groot deel 
van de provincie, van Anderlues tot Komen. Met 750 
medewerkers en 300 bussen behoort de maat-
schappij tot de grootste ondernemingen in de regio.

WOORDVOERDER VAN DE TEC HENEGOUWEN:
AURÉLIE DESSART
AURELIE.DESSART@TEC-WL.BE
+32 (0)494 04 68 92 ; +32 (0)65 38 88 91
WWW.INFOTEC.BE
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LA RTBF

De RTBF, de Belgische Radio en Televisie van de 
Franse Gemeenschap, is de natuurlijke partner 
van Mons 2015, openbare multimediaoperator en 
nog veel meer. 

De RTBF is een belangrijke partner van Mons 2015 
en was zelfs de eerste.
Concreet betekent dit dat Mons 2015 voor al haar 
media tezamen een van de prioriteiten voor het jaar 
2015 is. Al zijn media tezamen wil zeggen:

 — vijf radiozenders, die de voornaamste radioac-
tiviteiten in Franstalig België vormen met een 
marktaandeel van 35,2% en 1.177.629 luiste-
raars per dag (1) en de belangrijkste radiozen-
der van de Federatie Wallonië-Brussel in haar 
boeket heeft;

 — drie tv-zenders met een gezamenlijk markt-
aandeel van 22,7% in de periode januari tot 
september 2014 (2);

 — de websites met hun 283.947 unieke bezoe-
kers per dag (gemiddelde juni-augustus 2014), 
hun 3.483.140 bekeken video’s en 908.617 
audiobestanden per maand. En op de sociale 
netwerken met 1.400.000 gecumuleerde fans 
op Facebook (3).

Kortom, de RTBF-merken bereiken een publiek van 
2,9 miljoen mensen per dag, ofwel 68% van de 
bevolking, met een maandgemiddelde van 91% (4).
Altijd met dezelfde bereidheid om te informeren, op 
te voeden en te vermaken.
Voor de RTBF met zijn initiatief- en productiemoge-
lijkheden, zijn distributiekanalen en zijn internatio-
nale partners is Mons 2015 de ideale gelegenheid 
om zijn rol als essentiële audiovisuele operator op 
het gebied van animatie, cultuur en nabijheid, te 
illustreren.

Omdat de RTBF met name tot taak heeft om het 
erfgoed en de culturele activiteiten in de Federatie 
Wallonië-Brussel te bevorderen, was de samenwer-
king met de Stichting Mons 2015 een vanzelfspre-
kende zaak. Niet alleen op papier, maar ook in de 
praktijk wil de RTBF een bevoorrechte, attente, ac-
tieve en volwaardige speler zijn. Voor zijn luisteraars, 
kijkers en internetters. Kortom, voor alle burgers van 
de Federatie Wallonië-Brussel. Daaruit put hij zowel 
zijn DNA als zijn legitimiteit.
Zo wil de RTBF elke dag opnieuw de bevoorrechte 
partner zijn van wat er gebeurt in de grote steden 
en daarbuiten, om zoveel mogelijk mensen te 
vermaken, overal in de Federatie Wallonië-Brussel. 
Deze ambitie kan treffend geïllustreerd worden aan 
de hand van het volgende cijfer: in 2013 werden 
bijna 900 samenwerkingsverbanden afgesloten. 
Dat betekent 900 grote of kleine evenementen. Met 
als doel nog sterkere sociale banden en nog meer 
leefplezier in de Federatie Wallonië-Brussel.
Maar de aandacht van de RTBF en zijn media voor 
Mons 2015 is geen zuiver lokale aangelegenheid. 
Het gaat niet alleen om programma’s of een part-
nerschap gedurende een periode van een jaar. De 
RTBF wil zich samen met de Stichting Mons 2015 
engageren om van dit grote evenement meer dan 
alleen een uitgebreid aanbod van meer dan 300 
evenementen te maken. Zij wil er een duurzaam 
structurerend element van maken voor de economi-
sche en culturele ontwikkeling van het Gewest en 
de Federatie Wallonië-Brussel.

MONS2015@RTBF.BE
 
(1) CIM Radio, Zuiden, 12+, Ma-Zo, 5u-5u, W2014-2 (2) CIM 
Audimetrie TV, Live +0, 4+ gasten, 2014 (3) CIM-studie Internet  
& RTBF (4) Strategische CIM PMP studie 2011-2012 (universum 12 
jaar en ouder)
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LE SOIR, 
MEDIAPARTNER 
VAN MONS 2015

De krant LE SOIR, Franstalig marktleider van de 
nationale dagbladen, is blij en verheugd te kunnen 
samenwerken met Mons 2015, Europese Culturele 
Hoofdstad. Al 125 jaar houdt onze krant met volle 
overtuiging de vinger aan de pols van de belangrij-
ke ontwikkelingen in het wereldgebeuren. Maar die 
wereld begint in onze straten, onze gemeenten en 
steden, onze regio’s. Cultuur is een van de belang-
rijkste uitdrukkingsvormen van onze democratie. 
Ze tilt de burgers naar een hoger niveau. Cultuur 
vormt, verwondert, troost en verlicht. Cultuur brengt 
mensen tot rust en laat ze groeien.
De hele redactie zal zich dan ook inzetten om over 
dit magnifieke feest van de zintuigen te berichten, 
met aankondigingen, voor- en nabeschouwingen, 
actieve getuigenissen, in de binnenlandpagina’s, in 
de regionale edities, in speciale bijlagen en in onze 
bestaande rubrieken. 

Onze lezers popelen al van ongeduld!
LE SOIR is zeer sterk geïnteresseerd in cultuur,  
en dat bewijzen we elke dag weer. Enkele cijfers: 
120 partnerschappen per jaar met culturele in-
stellingen. Theaters, dans- of circusgezelschappen, 
musea, grote tentoonstellingen of festivals: tal van 
grote culturele evenementen vertrouwen op ons.
4 dagelijkse cultuurpagina’s. LE SOIR is de ideale 
overbrenger van cultuur, zowel dicht bij huis als aan 
de andere kant van de wereld. Met aandacht voor 
actualiteit, onderzoek, primeurs, uitgebreide portret-
ten, nieuwe ontdekkingen en recensies.
60 wekelijkse pagina’s culturele agenda: Le MAD. 
Op een selectieve maar veeleisende manier berich-
ten onze redacteurs elke week over de belangrijkste 
culturele activiteiten.
4 wekelijkse boekenpagina’s. Grote essays, popu-
laire romans, bekroonde auteurs, pockets, nieuwe 
uitgaven, jeugdliteratuur, strips, gesprekken en 
interviews: boeken maken deel uit van ons leven, en 
LE SOIR neemt het voor de boeken op.
Een wekelijkse kwalitatieve “lifestyle”-bijlage: 
Victoire. Een magazine voor vrouwen en mannen, 
dat een breed licht werpt op de tijdgeest. Van 
modegrillen tot maatschappelijke fenomenen, van 
spraakmakende celebrities tot tijdloze adresjes, 
van humor tot ernstige maatschappelijke onder-
werpen, van luxemerken tot leuke hebbedingetes, 
van reizen naar het andere eind van de wereld tot 

citytrips dicht bij huis. Victoire beantwoordt al onze 
nieuwsgierigheid.
Culturele themabijlagen. Podia, kunstmarkten, 
stripfestivals, Europalia of grote tentoonstellingen: 
diverse specifieke bijlagen houden u op de hoogte 
van de grote evenementen van het jaar.
22 gespecialiseerde journalisten. Sommigen 
werken in loondienst, anderen zijn freelancers, maar 
allen staan ze met hun nieuwsgierigheid ten dienste 
van die van u. Omdat enkel het beste goed genoeg 
is voor onze lezers, zijn ze stuk voor stuk belangrijke 
namen in hun expertisedomein.
Culturele “huisevenementen”. De Prix Victor Rossel 
is de belangrijkste literaire prijs in België. De Prix 
Diagonale-Le Soir is de grootste onderscheiding 
voor stripauteurs in Europa. Tijdens de Nuits du Soir 
(Nachten van Le Soir) komt elk jaar de fine fleur van 
de Belgische rock aan bod. Tot slot organiseren we 
ook de belangrijkste Tekenwedstrijd van België.
675.000 lezers per dag. Als marktleider van de 
Franstalige pers is LE SOIR hedendaags, pluralis-
tisch, progressief, onafhankelijk, open, kritisch en 
strijdvaardig. Waarden die ook een belangrijke rol 
spelen in de culturele wereld.
Lesoir.be: 250.000 unieke bezoekers per dag. 
De meest bezochte Franstalige informatiesite van 
België beschikt ook over een grote cultuurrubriek: 
actualiteit heet van de naald, cultuuragenda Le 
MAD, een tiental blogs over het culturele gebeuren 
en zeer dynamische contacten met onze lezers via 
Twitter en Facebook.
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OFFICIËLE PARTNERS 1

Officiële partners zijn betrokken bij het gehele programma  
van Mons 2015.

STICHTENDE INSTITUTIONELE PARTNERS
De stichtende institutionele partners liggen aan de basis van de 
oprichting van Mons 2015. 

PROJECT PARTNERS  2

Project partners zijn betrokken bij een of merdere evenementen van 
Mons 2015 die ze specifiek ondersteunen.

OFFICIËLE LEVERANCIERS
De officiële leveranciers brengen een logistieke ondersteuning in het 
kader van een transversaal partnerschap met Mons 2015.

1
OFFICIËLE PARTNERS
ING België is ook “presenting sponsor” van de Van Gogh au Borinage.  
Club Mons 2015 entreprises ondersteunt de pré-opening business.

3 
PROJECT LEVERANCIER
Het consortium bestaande uit Akzo Nobel Decorative Coatings, bedrijf Franki, 
architectenbureau A&G, bedrijven Gobert Matériaux en de bedrijven CIT Blaton, 
Knauf en Wanty, ondersteunt het project Maison Van Gogh te Cuesmes. 
Lixon ondersteunt de Alhambra en Gobert Matériaux ondersteunt het project 
Arne Quinze en Les Ailleurs en Folie. 
Cellumat ondersteunt het project Dominoes, het bedrijf Repamine ondersteunt 
La Phrase en Café Liegeois  ondersteunt la fête d’ouverture, le Café Europa en 
de Guinguette littéraire.

2 
PROJECT PARTNERS
Holcim en EDF Luminus ondersteunen de Pôle Museal. 
Verder is Holcim ook betrokken bij les 400 coups 
EDF Luminus brengt zijn deskundigheid bij inzake duurzame ontwikkeling aan de 
stichting Mons 2015. 
IDEA (Intercommunal de Développement Économique et d’Aménagement du 
Territoire), Invest Mons Borinage Centre (IMBC), la Société Wallonne des Eaux 
(SWDE), ORES (Beheerder van de Gas- en Elektriciteitsnetwerken), SOWALFIN 
(Financiële Partners voor MKB) ondersteunen de tentoonstelling Atopolis. 
Electrabel ondersteunt de openings- en sluitceremonies. 
EU JAPAN fest neemt deel aan l’Ailleurs en Folie Tokyo.

4 
PROJECT MEDIAPARTNERS
Télévision Mons-Borinage en Viva Cité ondersteunen de projecten Grand Huit 
en Grand Ouest zoals ook twee projecten van de Bourse à Projet. 
France 3 Nord Pas de Calais en TV5 Monde ondersteunen de grote tentoon-
stellingen van Mons 2015.
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De institutionele partners werken mee met de stichting 
Mons 2015 in het kader van hun missies.

PROJECT LEVERANCIER 3

De project leveranciers leveren een bijdrage aan Mons 2015 door het 
ter beschikking stellen van hun bekwaamheid en deskundigheid.

INSTITUTIONELE PARTNERS

MEDIA PARTNERS
De media partners zijn geassocieerd aan Mons 2015 en nemen deel 
aan de communicatie van het evenement in het algemeen.

PROJECT MEDIAPARTNERS 4

De  project mediapartners nemen deel aan de communicatie van 
verschillende projecten.
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MAANDAG 13.10.2014 - 11:30

Persconferentie Lancering Mons 2015 in Parijs
Plaats: Délégation générale Wallonie-Bruxelles - 
Boulevard Saint-Germain, 274  (75007 Paris)

DINSDAG 21.10.2014 - 10:30
Persconferentie Lancering Mons 2015 in Amsterdam
Plaats: Van Gogh Museum - Paulus Potterstraat, 7 
(1071 Amsterdam)

DONDERDAG 30.10.2014 - 17:00
Persconferentie Lancering Mons 2015 in Keulen
Plaats: La Maison Belge
Cäcilienstrasse, 46 (50667 Cologne)

Er zijn ook perspunten voorzien in Milaan,  
Londen en Madrid.  

ZATERDAG 06.12.14 
Inhuldiging Wooden Installation by Arne Quinze

DONDERDAG 23.01.2015 
Vernissage tentoonstellingen Van Gogh in  
de Borinage en Mons Superstar

ONZE VOLGENDE 
AFSPRAKEN  



ONZE VOLGENDE AFSPRAKEN 

MAA. 13.10.2014 - 11:30

Conférence de presse de lancement de Mons 
2015 à Paris
PLAATS: DÉLÉGATION GÉNÉRALE WALLONIE-BRUXELLES - BOULEVARD 
SAINT-GERMAIN, 274  (75007 PARIS)

 
DIN. 21.10.2014 - 10:30

Persconferentie Lancering Mons 2015 in Amster-
dam
PLAATS: MUSÉE VAN GOGH D’AMSTERDAM - PAULUS POTTERSTRAAT, 7 
(1071 AMSTERDAM)

 
DON. 30.10.2014 - 17:00

Persconferentie Lancering Mons 2015 in Keulen
PLAATS: LA MAISON BELGE
CÄCILIENSTRASSE, 46  (50667 COLOGNE)

 
Er zijn ook perspunten voorzien in Milaan, Londen 
en Madrid
 
ZAT. 06.12.2014

Inhuldiging Wooden Installation by Arne Quinze 
MONS

DON. 23.01.2015

Vernissage tentoonstellingen Van Gogh in de 
Borinage en Mons Superstar!
MONS

 
BEELDMATERIAAL
 
Hoge resoluties beelden, eigendom van de 
Stichting Mons 2015 zijn te vinden op de website 
www.mons2015.eu – op de PERSPAGINA 
(geen wachtwoord nodig). Verplichte copyright-
vermeldingen zijn steeds te vinden in de 
bestandsnaam na het symbool ©.

WEBSITE : wwww.mons2015.eu
PRO SPACE : pro.mons2015.eu
FLICKR : www.flickr.com/photos/mons_2015

Contact administratie
106, Rue de Nimy, 106 - 7000 Mons (B)
+32 (0)65 36 20 15 contact@mons2015.eu
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Coast / www.coast-agency.com
David Bormans, Floriana Da Silva 
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IPM Printing
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NB : Dit persdossier voor de lancering van Mons 2015 biedt u een eerste global 
overzicht op het jaarprogramma. Het is geen exhaustieve lijst. In de loop van het jaar 
worden andere persdossiers verspreid om delen van het programma dieper of op 
een andere manier te presenteren. Aarzel niet me te contacteren als u nog vragen 
heft: johan.vreys@mons2015.eu

JOHAN VREYS 
Press officer (FR & international)
+32 (0)474 63 66 41
johan.vreys@mons2015.eu

CHARLINE CAUCHIE
Attachée de presse (FR en interna-
tionaal)
+ 32 (0) 479/77.42.23
charline.cauchie@mons2015.eu

BE CULTURE (SPCC)
Lore Lambrechts & Charlotte  
Materne, Project Coordinators
Séverine Provost, General Manager
+32 (0)2 644 61 91
+32 (0)478 43 66 67
info@beculture.be


