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Op een van die tropische 
dagen waarop België 
regelmatig wordt  
vergast tref ik een  
JozEf WouTERs, 
scenograaf & 
constructivist, die lustig 
over een verstekzaag 
hangt. Naast hem 
tref ik een gezeten 
sIMoN ALLEMEERsCh, 
theatermaker en 
Germanist, die zich in het 
zweet werkt bij het aan 
de goed ontwikkelde voet 
passen van zijn nieuwe 
veiligheidsschoenen.

 
Beide jongeheren 
bevinden zich in de tuin 
van scheld’apen om 
het stadion, dat ze zelf 
uittekenden en met de 
hulp van een oKAN klas 
in 2010 oprichtten, om 
te bouwen tot een arena 
waar het openingsfeest 
van festivaaalllaallal 
zal plaatsvinden op 
donderdag 6 september.

Heren, alles goed?

Wouters: Uiteraard. Een zon, een tuin, 

hout, een zaag, een vijsmachine en 

Scheld’apen. Wat heeft een mens meer 

nodig om gelukkig te zijn?

Allemeersch: (bromt) Een schoenlepel… 

naar mijn bescheiden mening nog 

steeds een van de meest onderschatte 

uitvindingen van het tweede millennium.

En Seks?

Allemeersch: Seks is bij mijn weten geen 

uitvinding. Moest dat wel zo zijn, is het 

wel een ontzettend geslaagde uitvinding. 

Wouters: We hebben aan onszelf beloofd 

dat we het daar niet over gingen hebben. 

Trouwens, dat is een basale behoefte 

en sinds wanneer zijn die een bron van 

geluk? 

 
Sinds altijd. Over basisbehoeftes 
gesproken; valt hier niets te eten?

Wouters: Jawel, maar Kasper (De 

Vos, nvdr.) komt helemaal te voet van 

Mortsel en zou onderweg mattentaartjes 

meenemen.

Allemeersch: En drinkyoghurt!

Wouters: Juist. We hopen alleen dat 

hij onderweg niet te veel andere rotzooi 

vindt die in zijn ogen geen rotzooi is. Hij 

is immers al een uur te laat.

Niet veel later komt Kasper aan met 
een geruite plastic zak gevuld met 
stokken, een halve bijbel, iets wat veel 
weg heeft van een schapenschedel 
(later blijkt het een brok ytong te zijn, 
tot grote teleurstelling of blijdschap, 
dat was onduidelijk, van Kasper), 
drinkyoghurt en mattentaarten.

Allemeersch: Als men van de duivel 

spreekt, ziet men zijn taart!

 
Genoeg flauwe woordspelingen. 
Waarom in hemelsnaam dit stadion 
verbouwen? Het is toch al een 
prachtig bouwwerk?

Wouters: Eigen lof stinkt, maar Kasper 

doet dat veelal ook dus, ja ook in deze 

vorm ben ik er best tevreden over. 

Allemeersch: Maar door wijzigingen, 

hoe klein of ingrijpend ook, aan te 

brengen aan de constructie wijzigt de 

functie vaak volledig waardoor het op 

zijn beurt weer een impact heeft op de 

omgeving en dat is iets wat zowel Jozef 

als Kasper als mij ontzettend intrigeert. 

De Vos: Willen we niet gewoon een 

onovertroffen arena bouwen waarin 

een onovertroffen openingsfeest kan 

plaatsvinden?

Wouters: Dat ook en waarschijnlijk is 

dat inderdaad de voornaamste reden om 

het stadion onder handen te nemen. 

Allemeersch: Het stadion loopt 

bovendien op zijn laatste benen. Nog een 

keer alles geven en dan met een glimlach 

sterven, dat is hoe ik het zie.

De Vos: Ik vind Jozef en Simon gewoon 

fijne mensen om mee samen te werken…

(Een pijnlijke stilte doorbrekend) En 
wat mogen we dan verwachten op het 
befaamde openingsfeest?

Wouters: We denken aan een Ter 

Land, Ter Zee en In De Lucht-parcours 

doorheen het stadion.

Allemeersch: Waar de bezoekers 

tegelijkertijd deelnemers en 

toeschouwers zijn.

De Vos: Maar de meest volhardende 

stoethaspels zullen meer beloond worden 

dan passieve kijkers. De aanhouder wint 

nog altijd.

Wouters: Volg de volgspot.

Allemeersch: Of uw intuïtie. 

Wouters: Bovendien proberen we het 

ganse feestbeleven om te keren. Gedaan 

met aarzelend binnen te komen, genoeg 

alcohol te drinken om dan eindelijk de 

moed te vinden om in het midden van 

het feestgedruis uw danspasjes ten berde 

te voeren. Wij draaien dat helemaal om.

Allemeersch: Bijgevolg zal u aarzelend 

naar huis gaan. 

Staan er ook optredens gepland?

Allemeersch: Een mens zou nog 

vergeten te melden dat het hele gebeuren 

opgeluisterd wordt door een All-Star 

stadionrockband met de leden van In-

Kata onder leiding van Think of One 

& S.W.A.N. oppergaai David Bovée, 

aangevuld met een roedel gastzangers.

De Vos: Wel, daar kijk ik nu eens naar 

uit. Serieus, dat meen ik.

Wouters: Smeer uw falset alvast maar. 
 
 
Ter land ter zee en in de lucht, 
beloningen voor de doorzetters en 
stadionrock tot de 4de macht. Is dat 
de avond in een notendop?

Allemeersch: Dat zijn elementen die 

quasi zeker aanwezig zullen zijn, maar 

we verwachten de komende dagen nog 

volk dat ongetwijfeld nog een resem 

ideeën zal hebben om invulling te geven 

aan het openingsfeest.

Wouters: Zo hebben we bijvoorbeeld 

Gladiatoren,  
schoenlepels &  
drinkyoghurt

foto: Mark rietveld
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nog niets gelost over kostuums.

De Vos: Of gloryholes.

Wouters: Daar gingen we het niet over 

hebben!

De Vos: Of wattenstaafjes. 

Allemeersch: Weet je wat we ook nog 

kunnen doen? 

…Spontaan komt er een drievoudige 

stream of consciousness op gang 

waardoor ik wijselijk besluit me uit de 

voeten te maken. Ik kom nog wel eens 

terug tijdens Festivaaalllaallal. Dat 

schijnt een goed festival te zijn.

DoNDERDAG 6 
sEPTEMBER

OpENINGsGlADIATO-

rENsTADIONFEEsT 

MET JOzEF WOuTErs, 

sIMON AllEMEErsCH, 

KAspEr DEvOs EN 

vElE ANDErEN

foto: Mark rietveld
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BENJAMIN VERDoNCK 
opent op 7 september 
het officiële gedeelte van 
Festivaaalllaallal 2012. Hij 
doet dat met een speech 
in zijn hoedanigheid 
van voorzitter van 
scheld'apen. 'Een traditie 
die niet zo nauwgezet 
opgevolgd wordt, maar 
desalniettemin in ere 
gehouden moet worden.' 
Benjamin liep mee in 
de kinderschoenen van 
scheld'apen, lang lang 
geleden, en hij was er 
ook bij in de Meistraat. 
De Meistraat? O ja, de 
Meistraat, vraag dat maar 
eens aan nonkel Gilles.

Op 14 september brengt Benjamin Let 
me count the Times. 

‘Het is een verhaal dat ik toevallig las toen 

ik ergens Martin Amis’ verhalenbundel 

Heavy Water van een plank schoof. Ik was 

daar onmiddellijk in mee en besloot het 

aan mijn repertoire toe te voegen. Naast 

de andere dingen die ik doe, probeer ik 

een repertoire uit te bouwen dat ik heel 

snel kan inzetten; zoals bij een muzikant 

die gebeld wordt om een liedje te komen 

spelen. Met de dierenverhalen van Toon 

Tellegen is het ook zo gegaan, en ook die 

heb ik eerst in Scheld’apen gespeeld.

Dit is het uitgelezen verhaal om op een 

avond te vertellen. Het gaat over een man 

die obsessief bezig is met het in kaart 

brengen van zijn seksuele handelingen. 

Het cijfermateriaal en het mathematische 

is wat hem bezig houdt. Wat hem gerust 

stelt is het behouden van een constant 

gemiddelde. De tekst heeft een enorme 

muzikaliteit, daarom vroeg ik Han van 

de Anarchistische Abendunterhaltung 

(DAAU) om hier met mij mee aan de slag 

te gaan.’

Scheld’apen onderschreef Benjamins 
handvest voor een actieve medewerking 
van de podiumkunsten aan een transitie 
naar rechtvaardige duurzaamheid. 

‘In het handvest vraag ik aandacht voor de 

ecologische catastrofe die op de loer ligt (of 

als een komeet op ons afstevent), maar veel 

meer nog aandacht voor de economische, 

sociale, politieke en ethische actoren die aan 

deze catastrofe ten grondslag liggen. Omdat 

dit een uiterst complex kluwen is waarop 

geen pasklare antwoorden zijn, moeten 

we zoeken, onderzoeken, een nieuwe taal 

uitvinden en dergelijke meer. Het handvest 

is dus een uitnodiging, een vraag om hier 

samen naar te zoeken. Om deze zoektocht 

enige richting te geven heb ik een aantal 

spelregels voorgesteld met betrekking tot 

actuele problematieken en gevraagd aan de 

podiumkunstensector om het spel mee te 

spelen. Het spel vangt aan op 1 september.’

Bij het tot stand komen van 
Festivaaalllaallal 2012 zorgde de 
toepassing van het handvest meer 
dan eens voor verhitte discussies. 
Een vaak gehoorde kritiek was dat 
het kunstwerk (het handvest) een 
beknotting zou zijn van de artistieke 
vrijheid van andere kunstenaars.

‘Ik vind dat dit helemaal niet het geval is. 

Ten eerste formuleer ik in de begeleidende 

brief duidelijk dat de onderschrijver van 

het handvest medekunstenaar van het 

werk wordt en dat het hem vrij staat het 

werk te promoten, te bekritiseren, uit te 

breiden, om te keren of te verkopen zoals 

dat met een eigen werk zou gebeuren. 

Wat ik geef is een kader, geen nauwgezet 

puntenplan. Ik vraag aan organisaties om 

te beslissen van binnen deze krijtlijnen 

iets te doen. Deze vraag is zeer beperkt 

in tijd (zes maanden, nvdr.) en laat 

genoeg ruimte voor eigen invulling. 

Een artiest die zich met een organisatie 

verbindt werkt vanzelfsprekend naar 

opdracht en binnen de beperkingen van 

die organisatie - hij krijgt bijvoorbeeld 

ook geen ongelimiteerde budgetten. Het 

is de keuze van de artiest om voor deze 

of gene organisatie te werken, en het is 

het beleid van de organisaties dat het 

kader bepaalt waarbinnen gewerkt kan 

worden. Bovendien zijn de proposities die 

ik doe van dezelfde aard als bijvoorbeeld 

het vastleggen van een maximum 

decibelgehalte of het invoeren van een 

rookverbod op de werkvloer. Voor mij 

zijn het dat soort proposities.

Ten tweede, iets dat ik eigenlijk veel 

belangrijker vind, is dat de enige waarde 

of norm nog lijkt te zijn: zo veel mogelijk 

vrijheid voor het individu. Dit is… dit 

lijkt de enige overblijvende normering 

waaraan waarden worden afgemeten, 

en daar ga ik echt tegenin. Er bestaat…

ik vind dat er zoiets kan bestaan als een 

ethiek of een categorie waarvan je zegt: 

kijk, dit is waardevol en daarom niet 

vrijheidsbeperkend. Een organisatie zou 

kunnen zeggen: "kijk, dit is iets dat wij 

waardevol vinden en daarom vragen wij 

om binnen bepaalde lijnen te kleuren." 

Als je dat vrijheidsbeperkend vindt... 

(zucht) ... dan kies je eigenlijk voor het 

soort samenleving waarin wij nu zitten, 

namelijk een samenleving waarin geen 

normen meer bestaan, enkel nog politieke 

regelgeving: de spelregels waarbinnen 

iedereen zich een beetje mag bewegen ten 

voordele van de vrijheid van de andere. 

Dit is een toestand… deze toestand is tout 

court onhoudbaar, want – en dat is dan 

het derde ding – de punten waarover ik 

het heb zijn dermate precair en dermate 

dringend dat je ze onmogelijk in naam van 

de vrijheid niet onder ogen kan zien. Je 

kan ... (kreunt) ... ik kan niet zien of weten 

op welke manier kippen gefokt en geslacht 

worden en dan toch maar doorgaan met 

vlees eten, zogenaamd omdat het lekker 

is. Dat gaat niet meer. Ik wil – nogmaals 

– met het handvest wil ik niemand dingen 

verplichten of verbieden. De vraag die 

ik wil stellen is: we weten allemaal dat 

het verkeerd gaat, maar wat doen we 

daarmee? Wat doen we daarmee? Dat is 

wat ik vraag, en die vraag is een oefening, 

een tijdelijk engagement om te zien wat 

het oplevert. Het praten met mensen, het 

wikken en wegen, dat is de oefening die ik 

vraag te maken. Een oefening die ik op de 

spits drijf met dit handvest. Ik ben begaan 

met de dingen die mij omringen ... (huilt 

bijna) ... dit is iets dat mij niet onbewogen 

laat, iets dat mij niet gerust laat en iets, tja, 

iets waarover ik een werk wil maken.

Ik suggereer niet dat de beperkingen 

die ik voorstel (geen vlees eten, niet 

vliegen, enkel zwart-wit drukken, decors 

recycleren) de oplossingen zijn, maar 

ik geloof dat ze een aanzet kunnen zijn 

tot een radicaal herdenken van de hele 

praktijk. Dat is eigenlijk wat ik beoog.

(www.handvest.be)

‘Wat ik  
eigenlijk  
bedoel’
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VRIJDAG 7  
sEPTEMBER

BENJAMINs  

OpENINGsspEECH

VRIJDAG 14 
sEPTEMBER

lET ME COuNT THE 

TIMEs MET BENJAMIN 

vErDONCK EN HAN 

sTuBBE

foto: Mark rietveld

foto: Mark rietveld
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Wat kunnen we verwachten van de 
komende Bruismelk? 

Verwacht er zo weinig mogelijk van, 

dan kan het alleen maar meevallen! De 

bedoeling is, zoals bij elke Ultra Eczema 

avond of zoals bij de publieke momenten 

in het Stadslimiet, of de Stadslimiet, om 

zowel de oren als de ogen een massage 

te bezorgen, het kan uiteraard dat beide 

lichaamsdelen de hen voorgeschotelde 

zooi niet verdragen, dan is er maar één 

oplossing: huizewaarts, waar u de knop 

weer gewoon in de vertrouwde richting 

draait!

Kun je iets vertellen over Sven-Åke 
Johansson, Coolhaven, Eli Keszler, 
Ashley Paul En Niños Du Brasil?

Dat zou ik kunnen proberen maar 

meestal leidt dat tot verwachtingen, 

en dan is de legendarische ‘ik had er 

toch meer van verwacht’ nooit ver weg. 

Sven-Åke Johansson is een beeldend 

en geluidskunstenaar die me al heeft 

verbaasd door stuurs naar een kartonnen 

plaat te staren, Coolhaven heeft er al 

voor gezorgd dat er een terminale grijns 

op de pudding verscheen, Eli Keszler 

zal hopelijk de zigeunerkinderen van de 

buren een lesje leren, ik laat me gaarne 

aansteken door Ashley Paul en vier 

uiteindelijk en hoogstwaarschijnlijk veel 

te vroeg carnaval met Niños du Brasil!

Wat is MSS MEESTERD? Waarom? 
En wat wordt issue 6?

Mss Meesterd is sinds april van dit 

jaar een maandelijks Ultra Eczema 

tijdschrift dat tracht te bundelen wat er 

voorbij vliegt. Deze keer wordt het een 

tweehonderd pagina's tellende krant die 

men aan de poorten van het bruismelk 

festival gratis mee krijgt (en die men 

na deze avond nog gewoon zal kunnen 

aankopen als men dat echt zou willen). 

Tweehonderd snelle tekeningen die ik 

samen met de Ijslandse kunstenaar 

Sigtryggur Berg Sigmarsson maakte 

tijdens zijn laatste bezoek aan ons land. 

Waarom? Omdat we dat al sindsdien van 

plan waren en zo veel pagina's zelf nooit 

zouden kunnen betalen.

Na Gunther is er nu Stadslimiet (is het 
'het' of 'de' geworden?) Wat gebeurde 
er in Gunther, wat gebeurt er in 
Stadslimiet en hoe leg je dat uit aan 
iemand die er nog nooit is geweest?

Gunther is ontstaan wegens een nijpend 

plaatsgebrek, Vaast Colson en ik zelf 

hadden beiden een grote nood aan 

een plek buiten onze respectievelijke 

woonplaatsen om te werken en om 

er kleinigheden te organiseren die 

elders niet echt tot hun recht kwamen. 

Aangezien de huisbaas van Gunther 

Tyfus bruist in  
eigen melk 
zevenkoppig kunstenaar DENNIs Tyfus wou voor dit 
interview zelf zijn woorden typen, omdat hij alleen dan 
zeker kan zijn dat het echt zijn eigen woorden zijn. 
Dames en heren, graag uw applaus voor de woorden 
van heer Tyfus! 

foto: Mark rietveld

foto: Mark rietveld
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in erge mate aan zinsverbijstering leed 

hebben we besloten om ons elders te 

vestigen, je kan wel stellen dat de of 

het (laat de volksmond het werk doen!) 

Stadslimiet een verderzetting is van 

gedane zaken die geen keer nemen.

Verder nog ergens mee bezig? 

Ultra Eczema bestaat dit jaar vijftien jaar, 

in november en december is er daarom 

een UE-overzichtstentoonstelling te zien 

in Ruimte LLS 387. Met wat geluk komt 

er ook een overzichtsboek en zal er daar 

elke zaterdag een performance of concert 

te zien zijn tijdens de tentoonstelling. 

Verder komen er naast de maandelijkse 

Mss Meesterd editie dit jaar ook nog 

platen uit van Ze Barbies, Bernd Lohaus, 

Paul Devree, Gust Gils, Ninos Du Brasil, 

Crimpers, Vaast Colson etc.

Wat vind je van Benjamins kunstwerk 
'Handvest voor een actieve 
medewerking van de podiumkunsten 
aan een transitie naar rechtvaardige 
duurzaamheid'?

Ik vind Benjamin een heel goede 

kunstenaar, heb een aantal keer met 

hem samengewerkt, wat telkens als 

zeer lollig kon omschreven worden! Ik 

heb het handvest gelezen. Ik begrijp het 

wel, uiteraard. En goed dat jullie eraan 

meewerken.

Ik vind het goed dat een manifest 

radicaal is en hoop dan ook dat iedereen 

er naar hartelust en met een glimlach 

aan meewerkt. Voor het festival dat ik 

organiseer zijn deze regels echter niet 

mogelijk, de mensen die ik heb uitgenodigd 

kunnen onmogelijk zes weken op een boot 

zitten en aan een zeventigjarige kunstenaar 

uit Berlijn ga ik niet vragen om negen uur 

op de trein te zitten etc.

Bruismelk is voor mij altijd een moment 

geweest voor een extra effort, en ook een 

kans om mensen uit te nodigen die anders 

onbetaalbaar zijn, zoals Charlemagne 

Palestine, Anton Bruhin, Rudolf Eber 

etc. Daarnaast zie ik Ultra Eczema 

avonden als een deel van mijn praktijk 

als kunstenaar, en wil ik daarbij niet 

geconfronteerd worden met restricties, 

zoals ik ook in een galerij niet met 

beperkingen wil omgaan. De neerwaartse 

spiraal richting mijn eigen pubertijd (waar 

grote stoofpotten vol vegetarische brij 

op een vuur stonden te pruttelen tot de 

vulling ervan weinig of geen smaak meer 

bevatte) vind ik zoals geweten tevens een 

vreselijk idee, maar dat zal wel iets met een 

zekere gulzigheid en de enorm dikke worm 

in mijn maag te maken hebben waardoor ik 

dagelijks acht keer tracht te eten van onze 

voedseloverschotten, nog zo´n ecologisch 

probleem.

zATERDAG 15 sEPTEMBER
BruIsMElKFEsTIvAl

Otark 
Filmdiner 
Otark is het Antwerpse 

voedselcollectief van hADAs CNA’ANI 

en ChARLoTTE KooPMAN. Naast 

een wekelijks zondags ontbijt werkt 

otark projectmatig en in collaboratie 

met vrienden, lokale producenten en 

special guests.

 

 

Zo ontstonden onder meer: een tijdelijke theetuin, een 

croissantconventie, een worstconferentie, koffiediklezingen, 

een groentenzodiac, een restaurant in een hangende tuin, een 

lappendekentje van marsepein, een dak van koek, ‘a breakfast for 

bears’, ‘a breakfast to wear a bowtie for’, ‘a breakfast through the 

clouds’, ‘a breakfast for lumberjacks’, ‘an O- shaped breakfast’, ‘a 

breakfast on priests, waffles and holy ghosts’, een bagelbakkerij, 

een Perzisch, een Corsicaans en een Armeens ontbijt, een Jemense 

pannekoek, een scone voor Mieke, bissapgranita voor Sanja, 

Honeysuckle Rose, Nagasaki Blues, Tea for Two, Otark voor Arti 

Capelli: coupons voor éen oogst, Otark voor Atelier Solarshop,  

‘a botanical bootlegbar’, een lookfestival en een dak vol eetbare 

bloemen.

Hadas en Charlotte begeleiden in Scheld’apen op culinaire 

wijze The Color of Pomegrenates van Sergej Paradzjanov, één 

van de filmische meesterwerken van de 20e eeuw. The Color 

of Pomegrenates vertelt in verschillende visueel verbluffende 

tableaux vivants het leven van de Armeense troubadour 

Sajat Nova, gespeeld door de actrice Sofiko Chiaurelli, die 

in deze film maar liefst zes rollen voor haar rekening neemt, 

zowel mannelijke als vrouwelijke. De film bevat dialoog 

noch camerabeweging  maar wel een overdaad aan religieuze 

iconografie en verwijzingen naar het Armeense nationalisme. 

Dat stootte de Sovjet-autoriteiten zo voor de borst dat ze de 

film verboden. 

Otark stelt een aangepast menu samen op basis van de 

beelden van The Color of Pomegrenates. De gerechten zullen 

tijdens de filmvoorstelling op het gepaste moment/beeld aan 

uw tafel gebracht worden. Bereid u voor op een festijn voor 

alle zintuigen.

VRIJDAG 14  sEPTEMBER

OTArK FIlMDINEr MET ‘THE COlOr OF 

pOMEGrANATEs’ vAN sErGEJ  

pArADzJANOv 
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En nu 
wordt 
alles 
duide-
lijk
DAPhNé VERhELsT is 
theatermaakster, en ze is 
van gedacht veranderd. 
Aanvankelijk wou ze ons 
onderhouden in de kunst 
van het herstellen van 
huishoudtoestellen en de 
basisbeginselen van de 
bio-erotiek, maar nu niet 
meer.  
ze komt een toren 
bouwen, en dat doet 
ze samen met EMMA 
LEsuIs, de dame achter 
doemijmaarantwerpen.
be.

'De Skyraper-toren kwam tot stand in 

een manische episode en daarna... wel 

daarna was de episode over en bleef 

hij twee jaar opgeslagen in de Monty. 

Tot nu. Samen met Emma pakte ik de 

toren uit en deze week zullen we hem 

verder uitbouwen. De toren appelleert 

aan de voyeuristische neigingen van 

de mens, het kijken naar de dingen... 

naar binnen in de kleine flatjes of naar 

buiten, want moet je daar eens kijken. 

Wat voor de één triviaal is is dat voor 

de ander niet, maar toch blijven we 

kijken. In deze installatie zie je de 

dingen van alle dag, dingen die je 

misschien al lang niet meer zag.

The earth was without form, and void; 

and darkness was upon the face of the 

deep.  And then appeared the leather 

seat moaning under our hot ass. A trip 

to Vegas, the casino and some hookers. 

The condom does its best just like the 

bald glowing slit and the dishwasher. The 

range rover is waiting ready for the on or 

off road. And we look out from our citadel 

to the green grass on the other side. But 

the cow isn’t fat enough; the milk tastes 

like acid. Forget it. Lets clean the windows 

and go shopping we need fuel. 

VRIJDAG 7 
sEPTEMBER

DE CONFErENTIE MET 

DApHNé vErHElsT EN 

EMMA lEsuIs

Kleine 
ridder-
meisjes 
uit Parijs
Je Suis le Petit 
Chevalier  is de 
muzikale uitlaat-
klep van Felicia 
Atkinson, een in 
Brussel residerende 
Parisienne. 
Ze startte samen 
met haar vriend 
Shelter Press op en 
brengt momenteel 
op onnoemlijk veel 
(internationale) 
labels, en aan een 
ongelooflijk tempo, 
nieuw materiaal uit. 
om de volle-
dige omvang 
van haar werk te 
begrijpen leest u 
best even onder-
staande Shelter 
Press  statement:

...The name Shelter has been chosen as 
a reference to the californian thinker 
and generous mind LLoyd Kahn who 
published in the 70′s DIY masterpieces 
The Dome Book and Shelter. 
Our imprint Shelter Press understands 
the printed matters as an on-growing 
living architecture where music, art, 
poetry, can co-habit and think in 
echoes. The restrained pool of artist we 
gather for our index is driven by the 
same desire of questioning the universe 
with its utopia and mystery, breaking 
the linear line of story telling to build 
a more circular, geodesic, vision of the 
world. .. In our publications, references 
to vernacular rites, ancient cosmogo-
nies or anonymous art forms are con-
fronting the inspirations and influences 
of contemporary philosophers and 
artists such as John Cage, Terry Riley, 
Henry David Thoreau, Dan Graham 
or Jacques Ranciere to name a few. 
Plants, abstraction, noise music, dark-
ness, patterns, poetry, masks, cosmic 
sex, sunsets, landscapes, ceremonies, 
or stones can be found as recurrent 
topics of the images and sounds you 
will stare at from our garden. From a 
photographic portrait of a disturbing 
costume shot by Estelle Hanania to 
the melancholic solar echo of an eerie 
note played by Jon Porras, we believe 
that we can hear there the rolling and 
unrevealed-melody of the hidden, the 
bare, the simple, the unknown, the 
unseen, the vanished and the moving 
shadow… 

Zaterdag 22 september

De Conferentie 2 
met  
Je Suis le Petit 
Chevalier

fotoS: Mark rietveld

foto: Mark rietveld
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ANDRé Du MIChEL, naar verluidt 
de ‘Meest Epische schilder Aller 
Tijden', is een kind van deze tijd. 
Eerder dan met verfborstels schildert 
hij, geïnspireerd door pollock, in 
volle actie. Du Michel echter, gaat 
nog een stap verder en gebruikt 
geweren, explosies en verf. samen 
met bloedverwant in eerste graad 
Florence du Michel legt hij op dit 
moment de laatste hand aan zijn 
sERIEs of RANDoM ACTs, dat 
wordt getoond op Festivaaalllaallal. 
Een levensgevaarlijk drieluik.  

Du Michel: Het derde luik van A Series of Random Acts 

wordt zowat het kroonwerk. Het zal echt een gróót werk 

worden. Of groots. Dat weet ik nog niet. Grand – Grandeur, 

what is le difference? 

Ik en Florence zijn er op dit moment mee bezig, maar we 

weten zelf nog niet helemaal wat het wordt. Ik kan er nog 

niet veel over vertellen. On verra.

Scheld'apen: Gaat A Series of Random Acts over de 
werken die je maakt, of eerder over de manier waarop 
ze tot stand komen?

Moeilijk te zeggen. Beiden misschien?

Met A Series of Random Acts  wil ik me distantiëren van 

het kunstwerk an sich. Ik wil graag zoveel mogelijk acties 

tussen mezelf en het uiteindelijke werk zetten. Er mogen 

geen verwachtingen zichtbaar zijn in het resultaat. Het 

gebrek aan verwachtingen dicteert een willekeur. Daarom 

zijn onze doeken het effect van een serie van random 

actions. Het maakt eigenlijk niet meer uit hoe je schildert. 

Zolang het beeld dat je creëert maar interessant is. 

En dat gaat best met explosies, spuitbussen, wapens 
en een camera?

(lacht) Précis. De middelen die we gebruiken zijn allemaal 

symbolen van onze tijd. Verfspuitbussen bevatten een 

zeer beperkte hoeveelheid verf, worden verpakt onder 

hoge druk, zijn mogelijk gevaarlijk, het vereist enorme 

hoeveelheden energie om ze te produceren om dan een 

zo vredige daad als schilderen uit te oefenen en niet te 

vergeten, ze zijn explosief. Explosies zijn snelle expansies 

van energie. Alle deeltjes in de explosie vertrekken vanuit 

hetzelfde punt en verwijderen zich daarvan zo snel als ze 

kunnen. Ze zijn compleet willekeurig, daarom gebruik 

ik ze. Daarenboven zijn ze zeer entertainend. Dan finaal, 

wapens, deze zijn een heel simpele bevestiging van macht. 

Of de illusie daarvan, want vanaf het moment dat het 

wapen wordt afgevuurd, wordt alle controle opgeheven.

En de camera? Welke rol speelt die?

De documentatie van de hele show is cruciaal. Vandaag 

de dag is het heel belangrijk dat je jezelf verkoopt, op het 

einde van ons kapitalistisch systeem is immers alles te 

koop. Ook de kunsten spijtig genoeg. Deze zijn ook mee 

dolgedraaid op de molen van More. Toujours plus, c’est 

fatiguant. Hierdoor is de kwaliteit enorm gezakt en zijn 

mensen onverschillig geworden. Ze herkennen goed werk 

niet meer. Zet het voor hun neus en ze wandelen er zo 

voorbij. De camera, de film is een marketinginstrument, 

om mensen bij het werk te betrekken. Eén van de nefaste 

effecten van video is dat het werk op een secundaire 

plaats komt. Video laat alle facetten zien waardoor de 

kijker in de diepte betrokken wordt en het hele proces ziet 

waardoor er minder aandacht is voor het werk op zich. 

Daarom is vandaag de beste marketeer de beste schilder. 

De moderne kunstenaar is een merk en het moderne kunst 

museum een supermarkt.

 
Zie je jezelf dan als kunstenaar of als ondernemer?

Ik heb geen kunstopleiding gevolgd. Kunst kan je niet 

leren. Ik ben opgeleid als ondernemer, dat kan je ook 

niet leren. Dat moet erin zitten en eruit willen. Zo is het 

bij mij bij ondernemen en bij kunsten gelijk. Mijn werk 

is eigenlijk ontstaan uit une crise. Omdat ik commercieel 

werk moest scheiden van artistiek werk, of net niet. Mijn 

achtergrond als ondernemer, waar gelijk welk product 

verkoopbaar, marketable is, kan ik niet wegzetten.

Daardoor zag ik ook in dat de kunstenwereld hetzelfde 

doet. Het gaat over verkopen, eerder dan over inhoud. 

Zoals ik daarnet al zei. Ik vind dat jammer. Daarom dat ik 

in mijn werk de economische werking van de kunsten wil 

bekritiseren. 

Het feit dat die economische realiteit kunst negatief 
beïnvloedt?

Economie is vandaag het allerbelangrijkste, denk ik. Onze 

nieuwe godsdienst, sacre dieu. Het drukt zijn stempel op 

alle kanten van de maatschappij, ook op de kunst. Kunst 

is, harder dan ze wil toegeven, zichzelf aan het verkopen, 

met winstbejag als hoogste doel.

Damien Hirst heeft dat goed gedaan, met zijn diamanten 

schedel (For The Love Of God). Ce type est vraiment un artist 

de merde. Hij, als rijkste kunstenaar aller tijden, maakt 

het duurste kunstwerk ooit en is achteraf de enige die er 

baat bij heeft het te kopen. En kopen moest hij. Zoniet zakt 

de waarde van zijn hele oeuvre. Heel die hetze daarrond, 

dàt is wat het werk zo interessant maakt. Het lacht in 

het gezicht van het kapitalistisch systeem. Het werk op 

zich, dat is eigenlijk onbelangrijk. Het kon evengoed een 

spiegelende kubus zijn.

Of een blikje stront.

Juste, j’aime le work de Manzoni. En faite heeft hij al 

aangetoond dat alle zogenaamde experts niets van kunst 

afweten. De reden dat Hirst momenteel zo rijk is, is omdat 

mensen die eigenlijk te rijk zijn om iets van kunst te 

begrijpen zijn werk waardevol maken. De artistieke en de 

financiële waarde staan volledig los van elkaar.

Gaat het bij jou over het kunstwerk zelf, of eerder 
over het proces, de documentatie er rond?

Je kan mij bezwaarlijk een schilder noemen, ik streef niet 

naar de perfecte penseelstreek. Voor mij is de afleiding 

rond het kunstwerk het belangrijkste, de show er rond, de 

marketing van het kunstwerk. Dat is eigenlijk mijn werk, 

het kunstwerk zelf is willekeurig. En dat is wat ik met 

het laatste luik wil tonen. Het laatste luik van A Series of 

Random Acts staat bol van moderne marketingtechnieken. 

Daarom dat ik ook zo graag werk met video. Video is met 

het internet, een machtig marketinginstrument. Waardoor 

ik dat wel moét gebruiken. Met video kan ik ook veel meer 

laten zien dan enkel het werk. 

Je werk gaat dus eigenlijk vooral over alles wat zich 
rond het kunstwerk dat je maakt afspeelt, waardoor 
je het museum of de galerie eigenlijk overbodig 
maakt? 

Dat probeer ik. Dat is wat ik wil bekritiseren. De 

economische factor is zo bepalend voor een kunstenaar, of 

die kan blijven werken, of die kan doorgroeien, dat is een 

foute ingesteldheid; maar door de wereld van vandaag is 

dat nu eenmaal zo. Ik vind dat een slechte situatie.

Ik mag daar niet aan meedoen, dus ik maak  er liever een 

satire van. 

Een levensgevaarlijk  
drieluik van André du Michel
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INDIANENs 
EVIL EyE: 
GRAAf Is 
CoLLEC-
TIEf 
Een eerste blik op de website van 
INDIANEN (het collectief dat onder 
andere de scheld'apen-website 
verzorgt) maakt al duidelijk dat 
wat deze roodhuiden precies doen, 
niet onder één noemer te vatten is. 
Onlangs waren ze een maand te 
gast bij het Frans Masereel Centrum 
(FMC) in Kasterlee, waar ze werkten 
aan 'Evil Eye': ze ontwikkelden 
software en een optische lezer 
die grafische patronen in geluid 
omzetten. De bijhorende reeks 
platen werd uitgedeeld aan het 
publiek, dat ze éénmalig kon komen 
beluisteren in het FMC. Tenzij ze 
natuurlijk onderlegd genoeg waren 
om gewoon zelf zo'n optische 
platenspeler te ontwikkelen. Een 
gesprek.

Wat is 'Indianen' precies? Jullie zijn een creatieve 
studio die ook nogal wat grafisch werk doet, maar 
ook meer dan dat. Zijn jullie een grafisch collectief, 
een kunstencollectief,...?

Wij zijn alle vier aan Sint Lucas afgestudeerd als grafisch 

vormgevers, maar het is zo dat we niet echt een typisch 

grafisch vormgevingsbureau zijn. Daarom hebben we 

het 'creatieve studio' genoemd.  

Wat we doen is nogal gevarieerd, ook met installatie-

achtige projecten, geluid,... We hebben bijvoorbeeld 

een track gemaakt voor David Claerbout, er zijn die 

installaties, we doen wel eens aan vormgeving,... 

vandaar creatieve studio.

Je doet zowel commerciële opdrachten als puur 
artistieke projecten?

Ja, we doen een aantal commerciële opdrachten om 

de rekeningen te betalen, want we zijn voorlopig 

niet gesubsidieerd, maar we doen ze vooral omdat ze 

interessant zijn. Daarnaast doen we ook puur artistieke 

projecten, zoals onze residentie bij het Frans Masereel 

Centrum voor Evil Eye. 

We hebben ook een eigen exporuimte, Smash, waar 

Narelle Dore nu een residentie aan het doen is. Narelle is 

modeontwerpster, ze zit hier nu naast ons te knippen en 

te plakken en te haken,...

Jullie laatste project was Evil Eye, bij het Frans 
Masereel Centrum, hoe zijn jullie daar terecht 
gekomen?

Die hebben een project voor hun jubileumjaar, waarvoor 

ze elke maand iemand uitnodigen om daar een maand te 

komen werken, waarbij ook gevraagd wordt om iets te 

doen rond het dorp Kasterlee en de bewoners er ook bij 

te betrekken.

Wij hebben geprobeerd om de mensen naar FMC te 

lokken voor een eenmalige performance, om de platen 

die we hebben gemaakt en in het dorp hebben uitgedeeld 

daar één keer te komen afspelen. En daarna nooit meer. 

Die optische platen vertrekken vanuit beeld en 
patronen, die dan omgezet worden in muziek. Was 
het een bewuste keuze om het 'beeld' te overstijgen? 

De bedoeling was eigenlijk om iets met print te doen, 

maar we wilden meer doen dan enkel met kleur en 

vormpjes werken. We wilden er nog iets anders bij doen. 

Als je mensen naar een plaats wil lokken, dan moet je 

gewoon verder gaan dan dat. Een feestje leek ons een 

goed idee. Iets met muziek, of toch tenminste geluid. Die 

plaat leek ons een logisch gevolg.   

Je bent niet vertrokken uit bestaande 
geluidspatronen?

We hebben dat wat gecombineerd. Het plan was 

eigenlijk om de optische lezer te bouwen in de week 

voor de residentie, zodat we die al konden testen en 

experimenteren met vormen en zo te zien wat wel of niet 

werkte.

Om te zien hoe die geluidspatronen er juist zouden 

moeten uitzien, heb ik eerst ook software ontwikkeld die 

bestaand geluid omzette in patronen. 

Uiteindelijk zijn de beste platen wel puur vertrokken uit 

patronen die we zelf hebben getekend. De patronen die 

al bestonden klonken eigenlijk veel saaier dan die die we 

zelf hebben gemaakt. 

Wat we dan deden was gewoon de hele tijd tekenen, 

luisteren en testen. Zo wat trial and error. 

Wat ga je juist doen bij Scheld'apen?

We zijn er nog niet helemaal uit hoe we het willen doen. 

We gaan sowieso iets doen met het optische oog en de 

patronen, als we nog tijd hebben dan willen we nog 

een nieuwe reeks patronen ontwikkelen. Bij het FMC 

ging het echt over het éénmalige, over het feit dat de 

mensen die de platen hadden gekregen, die ook maar 

één keer konden beluisteren door af te komen. Nu klopt 

dat niet echt meer. We willen nu liever een optreden of 

iets in die aard doen, of iets waar mensen zelf kunnen 

experimenteren. Maar we moeten er nog eens over 

nadenken.

 

 

zATERDAG 22 sEPTEMBER

DE INDIANEN  

prEsENTErEN  

HuN EvIl EyE

Jon Birdsong en 
Jutta Troch komen 
in Scheld’apen een 
stuk kamermuziek, 
een sprookjes-
soundscape als het 
ware uitproberen.

Jon Birdsong studeert jazz en 

klassieke muziek aan de University 

of North Texas (VS). Daarna verhuist 

hij naar New York en San Fransisco 

waar hij als trompetspeler actief is in 

verschillende jazz- en popgroepen. Hij 

gaat er onder meer op tournee met Beck 

(Midnight Vultures tour 1999/2000). 

In 2003 verhuist hij van New York 

naar Antwerpen, waar hij onder meer 

samenwerkt met Think of One, FES, 

Stijn, dEUS, Dijf Sanders en The 

Golden Glows. Birdsong ontwikkelt 

daarnaast een aantal eigen muzikale 

projecten. 

In Scheld’apen bespeelt Jon de trompet, 

de cornetto, de hoorn, speelgoedpiano's 

en maakt hij geluiden.

Jutta Troch studeert in 2009 af als 

Master in de Muziek (harp) bij Sophie 

Hallynck aan het Koninklijk Vlaams 

Conservatorium te Antwerpen. 

Momenteel volgt ze een Master na 

Master Hedendaagse Kamermuziek 

aan het Conservatorium te Gent in 

samenwerking met Ictus ensemble 

en Spectra ensemble. Troch volgt ook 

masterclasses en stages bij Fabrice 

Pierre, Marielle Nordmann, Marie-

Claire Jamet, Summer Course, Erika 

Waardenburg en Isabelle Perrin. 

In Scheld’apen zal ze de harp en 

speelgoed bespelen.

This is a fairytale soundscape. 

It is sounds found and sounds 

manipulated. 

It is a language spoken by toy pianos and 

small animals. 

It all takes place in a forest in a room in a 

building in a city. 

It features the magnificent harp and 

trumpets of various kinds. 

It is influenced by classical music and the 

sounds of accidents turned into songs.

Vrijdag 14 september

Jon Birdsong & 
Jutta Troch

Kamermuziek in  
een concertzaal
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Nu wordt alles 
duidelijk (2) 
NICoLAs DELALIEux 
verwierf wereldfaam door 
de volledige LoRD of ThE 
RINGs TRILoGIE op een 
half uur na te spelen. Het 
afgelopen jaar sloot hij zich 
op in Fort 8 om een nieuw 
stuk te realiseren. Het 
resultaat kunt u ervaren 
op Festivaaalllaallal. 
Meerbepaald op donderdag 
20 en vrijdag 21 
september. 

Dag Nicolas, hoe gaat het ermee? 

Delalieux: Uitstekend, ik kom net terug 

van enkele dagen koppen lopen aan de 

Belgische kust. Twee bollen vanille op een 

horentje smaken daar toch nog altijd beter 

dan aan de Scheldeboorden.

En nu in de laatste rechte lijn naar 
Festivaaalllaallal. Heb je er zin in?

Delalieux: Ontzettend veel eigenlijk, al 

blijf ik het altijd spannend vinden om iets 

waar je maanden alleen aan werkt aan 

een publiek te tonen. Maar het is altijd 

fijn toeven in Scheld’apen. Bovendien 

beginnen Jozef (Wouters, nvdr.) en Simon 

(Allemeersch, nvdr.) binnenkort aan de 

verbouwingen van het stadion en daar wil 

ik ook mijn steentje aan bijdragen. 

Waarover straks meer. In de 
programmabrochure heeft je stuk geen 
titel. Is die er ondertussen al wel?

Delalieux: Jawel. Ik gaf het de titel “Tien 

Stenen”

Dat bekt alvast lekker. Waarover gaat 
“Tien Stenen”?

Delalieux: Tja… altijd moeilijk om die 

vraag te beantwoorden. Het stuk gaat over 

vallen en opstaan. Of neen, meer nog dan 

vallen en opstaan gaat het over proberen 

te vliegen en dan vallen. Een mens tracht 

zich steevast te overstijgen, maar smakt 

negen van de tien keer met zijn wezen 

tegen de onzachte aardkorst. 

Is het dan een aanklacht tegen de 

prestatiemaatschappij?

Delalieux: Neen, zeker niet. Ik vind het 

juist goed dat mensen het proberen. Het 

is de intentie en de daadwerkelijke poging 

om zichzelf te overstijgen die ik waardevol 

vind. Als je het niet probeert, zal je er 

zeker niet in slagen. Daarbij gaat het mij 

eerder om een soort zelfontplooiing dan 

om het presteren an sich. Het moeten 

presteren om aan de anderen te laten 

zien dat je het kan, interesseert mij 

hoegenaamd niet.

Mogen we dat vliegen en vallen, 
maar het toch blijven proberen ook 
doortrekken naar jou als theatermaker 
en hoe jij, ehm, theater maakt? 

Delalieux: Dat mag zeker. Ik vind het 

allesbehalve evident om ‘een stuk te 

maken’, maar ik wil het heel graag. Vaak 

loop ik met mijn kop tegen de muur en 

vind ik er echt geen anus meer aan, maar 

de volgende dag begin ik terug opnieuw. 

 
Oei. Nicolas Delalieux, de 
getormenteerde kunstenaar?

Delalieux: Neen, absoluut niet. Lijden om 

te creëren, pijn als inspiratie… Zo diep zit 

het allemaal niet hoor.

Waar kwam de inspiratie in dit geval 
dan wel vandaan? 

Delalieux: Ik wou al lang iets doen met 

Institut Benjamenta van de Zwitserse 

auteur Robert Walser. Dat vormde het 

vertrekpunt. Ik ben naar de winkel 

gegaan, heb een paar spullen gekocht 

en daar ben ik mee aan de slag gegaan. 

Uiteindelijk heb ik enkel beelden 

uit Intsitut Benjamenta gebruikt en 

daarop verder gewerkt. De eigenlijke 

inspiratiebronnen voor het verdere 

proces zijn eerder Daniil Charms, 

de grote Russische absurdist en 

sciencefictionauteur Philip Kindred Dick. 

Van die laatste heb ik vooral teksten 

gebruikt.

De voorstelling is ook gemaakt in 
Scheld’apen.

Delalieux: Jawel. Ik bivakkeer al enkele 

maanden in Fort 8 en ik heb ook al twee 

kleine toonmomenten gezet  in de hangar 

op d’Herbouvillekaai. Maar nu is het dus 

voor echt!

Je hebt ‘Tien Stenen’ zelf gemaakt, je 
speelt zelf, je doet je eigen techniek; 
niet evident, toch?

Delalieux: Neen, maar ik wou eens 

echt iets van mezelf maken. Dat neemt 

natuurlijk niet weg dat ik er altijd over 

kan zeveren met mensen zoals Simon 

(Allemeersch, nvdr.), die wel een 

belangrijk klankbord voor mij is. 

 
Samen met hem en anderen neem je 
ook het stadion onder handen voor het 
openingsfeest op 6  september. 

Delalieux: Ik heb vooral belachelijk veel 

goesting om kostuums te maken. Verder 

ben ik benieuwd naar wat het allemaal 

gaat geven. 

 
Wij ook, jongen. En naaien maar! 

DoNDERDAG 20 EN 
VRIJDAG 21 sEPTEMBER

NICOlAs DElAlIEux 

spEElT ‘TIEN sTENEN’

foto: Mark rietveld
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KAsPER DE Vos hangt 
al een tijdje rond op 
scheld'apen. Tijdens 
Werkkamp010 gaf hij nog 
een legendarisch Gallisch 
verjaardagsfeest, vorig 
jaar liep hij stage bij Kati 
Heck. De vos is intussen 
afgestudeerd aan het 
KAsK en toont tijdens 
Festivaaalllaallal werk van 
de voorbije twee jaar. 
 
Intussen prutst hij 
vlijtig verder. De restjes 
piepschuim die daaruit 
voortkomen vindt u 
alvast terug vanop de 
d'Herbouvillekaai tot op de 
Grote Markt.

Je werk is niet altijd even makkelijk 
onder één noemer te plaatsen. Wat is 
de rode draad in dat werk?

 Er is niet echt een rode draad in mijn 

werk denk ik. Ik gebruik alles wat ik 

tegenkom. De enige rode draad ben ik 

(lacht).

De dingen die ik onderweg vind zijn 

redelijk bepalend voor wat ik maak. Dat 

kan een stuk hout zijn, of ijzer, of isomo, 

of iets anders...Dan begin ik aan iets en 

laat ik dat even rusten, dan verandert dat 

weer, tot het op een bepaald moment een 

eindpunt bereikt.

Eén van mijn sculpturen is bijvoorbeeld 

gecrasht terwijl ik het haar hier 

vervoerde. Ik ga daar nu een nieuwe 

sculptuur van maken, die er anders uit 

gaat zien.

Je beschrijft jezelf als Ruimtelijk 
Bezetter, Beeldend vinder. Is dat 
vinden, dat zoeken, iets waar je 
bewust mee bezig bent?

Ja, maar er is zo'n regel dat als je iets 

zoekt je dat nooit zal vinden.  

Daarom dat ik niet op zoek ga naar 

beelden, maar dat ik ze vind. Omdat ik 

materiaal vind. Dat zit allemaal in kleine 

toevalligheden, dat er dan een idee komt, 

dat ik dan iets zie, en dat ik daar dan op 

verder ga.

Ruimtelijk bezetter, dat is omdat ik 

overal wel aanwezig ben als ik iets doe. 

Ik bezet de ruimte letterlijk.  Mijn dingen 

zijn niet subtiel of gevoelig. Eerder van, 

bam, dat staat er. Puur sculptuur.

Toen ik op het KASK zat heb ik daar 

'KASKPER' gemaakt. Zo'n beetje mijn 

eigen academie, een soort ruimtelijke 

bezetting. Op een bepaalde manier 

heb ik een vergeten plek zo terug wat 

aandacht gegeven, daar konden dan 

mensen samenkomen en ik gaf er af en 

toe feestjes in. 

Dat was gewoon een oude poort die 

helemaal was ingegroeid, ik heb 

die gesnoeid en daar dan een bord 

'KASKPER' aangehangen. 

Een bewuste parodie op KASK?

Toch wel. Ik kwam daar aan, ik kwam 

van het Sint – Lucas, en het was allemaal 

KASK, KASK, KASK, waar ze u mee om 

de oren sloegen. Propaganda, bijna. Ik 

vond dat wel grappig om dat  een beetje 

in het belachelijke te trekken.

Het was begonnen als een grapje in mijn 

hoofd maar toen het er stond kreeg het al 

snel iets anarchistisch. Dat was nu niet 

wat ik er mee bedoelde. 

Ik heb het uiteindelijk moeten afbreken. 

Dat stond niet op het terrein van het 

KASK maar van de stad, dus zij konden 

daar eigenlijk niets tegen doen. Dat was 

wel grappig. 

Je gaat binnenkort in Thailand 
werken? 

Ik heb een scriptie geschreven over 

kunstenaarsgemeenschappen. Zo 

kwam ik bij een artikel over The Land, 

een project van een Thaise kunstenaar 

Rirkrit Terivanija die in New York 

bekend werd omdat hij in galeries Pad 

Thai (Thaise rijstnoodleschotel, nvdr.) 

klaarmaakte. 

Die heeft tien jaar geleden een rijstveld 

gekocht in Thailand, en hij nodigt dan 

ook vrienden uit om daar iets te komen 

doen, vooral architecturaal in functie van 

die plek, van dat dorp. Bleek dat Nico 

Dockx, een Antwerpse kunstenaar, daar 

een brug gaat bouwen. Ik kende hem niet 

echt, maar ik heb hem gecontacteerd en 

nu ga ik dus mee naar Thailand. 

Kasper De Vos:  
ruimtelijk bezetter  
en beeldend vinder 

foto: Mark rietveld

foto: Mark rietveld
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Eten is ook iets wat jij soms 
incorporeert in je werk. De 
Bikbakboom bijvoorbeeld?

Twee jaar geleden op Ithaka in Leuven 

heb ik een boom gemaakt waar ik 

hamburgers in bakte voor de mensen. 

Er zaten ook een frigo gevuld met bier 

en een pot tabak in. Muziek kwam 

er ook uit. Een grote boom eigenlijk, 

waarrond mensen konden samenkomen 

om te feesten. Een beetje zoals ze 

vroeger deden. Nog altijd eigenlijk, de 

kerstboom, de meiboom,...

Is het toeval dat je nogal eens feesten 
geeft rond je eigen werken? 

Ik vind het leuk als mensen rond mijn 

beelden bewegen. Je hebt veel foto's van 

kunstenaars die bij hun beeld staan. 

Dat vind ik de beste foto's. Die link 

kunstenaar – kunstwerk is daar direct..

Zo ben ik ook met mijn boom begonnen, 

waar ik hamburgers in stond te bakken. 

Mensen kopen een hamburger maar 

beginnen ook direct over die boom. Zo 

krijg je directe feedback. 

Zo worden het eigenlijk sociale 

sculpturen. Iets als eten vind ik zeer 

belangrijk. Eten doet leven. En het 

is ook gewoon fijn als je plezier kan 

maken rond de beelden waar je aan 

hebt gewerkt. Dat die beelden 'beleefd' 

worden. 

 Misschien dat ik de eerste versie 

van die boom ook terug bovenhaal 

op Festivaaalllaallal. Een soort 

antiperformance, een antisculptuur. Ik 

weet het nog niet.

Met vegetarische hamburgers, toch?

Uiteraard. 

DooRLoPEND TIJDENs 
fEsTIVAAALLLAALLAL: 
hET BEELDENPARK 
MET KAsPER DE Vos

Magnetische 
hoogmis
in het gezegende jaar 2011 
ontstond Hare Akedod 
vanuit de gedeelde muzi-
kale, grafische en sceno-
grafische interesse van 
hoogmisdienaars d.edren 
en B.von Bent.

Hare Akedod opereert als tapelabel en als live 

geluidsimprovisatieritueel aan de rand van de band. 

Na drie eerste borelingen - een openingsritueel, een 

compilatiecassette met een select gezelschap van 

heerlijkheden uit de Vlaamse ondergrond en een derde 

geheimzinnig gevleugelde meditatietape - is een eerste 

hiatus aangebroken.  

Het najaar plant nieuwe uitgavenvruchten.  

Op de (eveneens) derde nachtwake presenteren drie 

eenzame ridders zichzelf uit een verbonden parallelle 

biotoop. Expo'70 is Sonic Meditations-opperhoofd Justin 

Wright en Ancient Ocean is zijn kompaan en medestrijder, 

samen op queeste vanuit de verre Verenigde Staten. Als 

derde deel stelt Lyonaise Sylvia Monnier oftewel Sunny 

Dunes een nieuwe cassette voor, net uit op het Gentse 

Smeltkop Label. 

De avond presenteert zichzelf in eer en geweten als een 

dansloos geluidsfeest. Gelimiteerde cassettereleases zullen 

ook aldaar verkrijgbaar zijn, weliswaar in nog exclusievere 

schoonheid van vorm. Muscicapa Hypoleuca Pallas, Hare 

Akedod.

Woensdag 19 september

Hare Akedod III

Beeld: Bent von Bent 

foto: Mark rietveld
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Flauwvallen  
in ‘t pand
Een vraag als een open deur. Hoe kwamen jullie op de naam 
Suicide On Hawaii? En in het verlengde daarvan... wie 
schrijft de cryptische teksten?

Rufus Michielsen: Ok, de naam Suicide on Hawaii komt 

eigenlijk heel eenvoudig voort uit een poging de sound van onze 

muziek te omschrijven; Hoe zou het klinken als Alan Vega zijn 

black leather pants af zou zwieren en een cocktailparty-event zou 

doen? De teksten zijn vooral door Ronan geschreven. Hij is de 

poet van de groep. 

Er wordt gefluisterd dat jullie tape een vreemde 
ontstaansgeschiedenis heeft? True?

Ja, maar eigenlijk is heel het project ontstaan door het plan om 

via internet muziek te maken.

Ik speelde al geruime tijd met het idee om muziek te maken die 

tot stand komt door toevoegingen te doen, zonder dat de ene 

van de andere weet wat ie precies gaat doen met de track. Een 

beetje zoals een Cadavre Exquis. Bijvoorbeeld. Ik stuurde een 

track op via mail en die werd dan later teruggestuurd, dikwijls 

totaal gewijzigd. Die gewijzigde track werd dan weer mijn 

vertrekpunt. Op een bepaald moment beslisten we gezamenlijk 

of de track al dan niet af was. Door op deze manier te werken 

vermijd je een beetje de eindeloze discussies die soms kunnen 

ontstaan als je in een band zit. Het feit dat we min of meer op 

dezelfde golflengte zitten qua muzieksmaak helpt ook natuurlijk. 

Ook grappig hoe we elkaar ontmoet hebben. Nadat hij letterlijk 

van zijn sus gevallen was in Scheld’apen, tijdens zijn eerste 

dag in Scheld’apen nota bene, zijn we aan de babbel geraakt 

na een optreden van F.L.U.T., een ander project waar ik deel 

van uitmaak. Hij heeft ons, terwijl hij half out in het gras lag, 

uitgenodigd om te komen performen in St. Lucas waar hij 

Erasmusstudent was. Daarna hebben we elkaar beter leren 

kennen en van het een kwam het ander, een mens weet hoe dat 

gaat…

Hoe kwamen jullie bij Vaatican Records terecht?

Dat is een jeugdvriend van Ronan. Ik denk dat Ronan op 

een bepaald moment iets over die tape gezegd heeft, wat dan 

klaarblijkelijk niet zonder gevolgen is gebleven. Het is een tof, 

lo-fi muzieklabeltje waar alles gratis te downloaden is via hun 

website. In tegenstelling tot onze virtuele cassette zijn sommige 

van die releases ook een waarlijk tastbaar object. 

Jullie zijn beiden beeldend kunstenaars en deden zelf de 
artwork voor de tape. Vertel eens iets meer over jullie 
praktijk en hoe deze in verhouding staat tot jullie muziek.

Ronan Riou: ‘We have many same attractions for marginal rot 

street fight palms in the art. But you are the real, I'm a stalker.’

Van Rufus weten we dat hij ook bij Dylan & Rufus speelt. Is 
Ronan ook actief in andere bands?

Aangezien Ronan ergens in de Bretoense limbo rondzweeft op dit 

moment en ik het hem niet kan vragen, moet ik eerlijk bekennen 

dat ik het niet weet. Hij heeft me wel verteld dat hij in een 

mysterieus basement project –waar nog geen groepsnaam aan 

vasthangt– zit met twee meisjes en een zekere Charles. 

zATERDAG 22 sEPTEMBER

DE CONFErENTIE 2 MET suICIDE ON HAWAII

Een queeste 
naar  
transitie
op de laatste dag van 
festivaaalllaallal, de 
epiloog als het ware, 
sluiten we af met een 
namiddag hangen, 
koken en eten. om te 
luisteren, zien en spre-
ken. over  dingen die 
we (niet) graag zien 
gebeuren. over kansen 
en teloorgang en wat er 
dan verandert. We nodi-
gen mensen uit om met 
ons na te denken over de 
collectieve toestand.

 
Paul de Graaf is buiten zijn doorlopend 

onderzoek naar de relatie tussen architectuur, 

landschap en ecologie ook de drijvende kracht achter 

Eetbaar Rotterdam. Deze vereniging wil een netwerk 

organiseren voor stadslandbouw en zodoende de 

voedselketen weer zichtbaar maken in de stad. 

Drijvende tuinen, moestuindaken, zelfvoorzienende 

horecagelegenheden en innovatieve gebouwen op 

basis van gesloten kringlopen zijn slechts enkele 

mogelijkheden.

Voor het eten van insecten haalt de gemiddelde 

Europeaan zijn neus op. Nochtans kunnen deze 

geleedpotige wezens potentieel voedselschaarste en een 

overdaad aan CO² de wereld uithelpen.

Peter de Batist probeert de goegemeente hier 

al  vijftien jaar van te overtuigen met zijn insectenbar.

Op het menu staan gegrilde krekeltjes, dadels 

met pootjes, gebakken sprinkhanen, geroosterde 

moriowormen, stonegrilled wasmotrupsen, zakouskis 

met buffalowormen, sprinkhanen met appel, mango of 

perzik in bricdeeg, rauwe meelwormen, buffalowormen 

moriowormen en wasmotrupsen.

Jacques temPère studeerde als fysicus af aan 

de UA waar hij tevens zijn doctoraat haalde. Daarna 

kampeerde hij een tijd op de prestigieuze Harvard 

University waar hij onderzoeker en experimentator 

was. Ondertussen doceert hij theoretische fysica aan 

de UA en is hij nog steeds associate researcher in 

Harvard.

Jacques komt ons iets vertellen over 

kwantummechanica en koude atomen en de link met 

kwantum-financien. Fysica-onderzoek van Antwerpse 

makelij... 

Zondag 23 september

De epiloog met Paul de 
Graaf, Peter de Batist en 
Jaques Tempère
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Kamelen 
ampute-
ren met 
Claes
BARBARA EN sTEfANIE CLAEs 
zijn twee zussen die op dezelfde 
dag geboren zijn. In het zelfde jaar 
zelfs. ondertussen groeiden ze op 
tot theatermakers met een grafisch 
talent. 
 
Twee jaar geleden legden ze hier 
al de basis voor de voorstelling 
‘Maar de Wolven die Leven Nog’, 
het jaar nadien werkten ze op 
Werkkamp 011 aan ‘Triomff’, een 
voorstelling waar zelfgemaakte 
animatiefilms een belangrijke rol 
in speelden. ook dit jaar werken ze 
in scheld’apen aan een nieuw stuk 
waarvan u een glimp kan opvangen 
op festivaaalllaallal. 
 
Tijdens het gesprek vullen ze 
elkaar aan, verbeteren ze elkaar 
en wordt er regelmatig oogcontact 
gezocht alvorens te antwoorden. 
uit luiheid laten we ze als een 
één persoon antwoorden. Weet 
dat het eigenlijk twee bevallige 
vrouwmensen zijn met elk hun 
eigen persoonlijkheden.

Dames, jullie spelen ‘de Bultenklacht’ op 
Festivaaalllaallal.

Claes: Jazeker, maar we willen toch nog eens 

benadrukken dat het om een toonmoment gaat. Dit is 

dus een eerste stap in een proces dat uiteindelijk tot een 

volwaardige voorstelling moet leiden. ‘De Bultenklacht’ 

is trouwens een werktitel. 

 
En van waar de werktitel ‘de Bultenklacht’?

Claes: Omdat we vertrokken zijn vanuit een kameel, 

tiens.

Een kameel was het vertrekpunt, dé inspiratiebron, 
voor dit toonmoment?

Claes: We zijn vertrokken vanuit het idee iets met 

liederen en muziek te doen. Het klinkt vaag en dat is het 

in feite ook, maar dat was het eigenlijke vertrekpunt. 

Van daaruit zijn we beginnen denken, tekenen… We 

vertrekken immers altijd vanuit de vorm. Wanneer die 

langzaamaan, tja, vorm krijgt beginnen we pas over de 

inhoud na te denken.  

Die inhoud, is daar al iets over geweten?

Claes: Het gaat over een onbestaand land waar een sjeik 

woont. In dat land wonen ook allemaal verschillende 

volkeren met hun specifieke kenmerken die met elkaar 

geconfronteerd worden.  Zo zijn er de intellectuelen, het 

oervolk… 

 
En de kameel?

Claes: Er zijn ook kamelen en ketellappers, die stelen 

van de kamelen. Of de poten van sommige kamelen 

worden afgezaagd en vervangen door wielen en dat is 

dan een beetje lachen met de macht van vooruitgang.

Is het noodzakelijk dat de toeschouwers die 
boodschap meekrijgen? Willen jullie het publiek een 
geweten schoppen? 

Claes: Neen, al is elk volk, elke kameel of ketellapper 

voor ons een metafoor en alle personages staan voor iets. 

Dit is echter vooral voor ons belangrijk om het verhaal 

te vertellen. Wij vinden het absoluut niet erg dat het 

publiek daar een eigen invulling aan geeft.  Wat voor ons 

bij alles wat we maken vooropstaat,  is de sfeer. Die moet 

juist zitten.

Op Festivaaalllaallal spelen jullie een toonmoment. 
Wat zijn de verdere plannen met ‘De Bultenklacht’?

Claes: We willen tot een mooi verhaal komen waar dan 

effectief iets mee gebeurt. Zo willen we alle personages 

ooit vormgeven door ze te laten spelen door kinderen of 

poppen. 

 
We zijn benieuwd. Alvast succes en tot snel!

DoNDERDAG 20 EN VRIJDAG 21 
sEPTEMBER

BArBArA & sTEFANIE ClAEs spE-

lEN ‘DE BulTENKlACHT’
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HEt  
MOMEntuM 
vAn dE  
pyrOtEcH-
nEut
PIETER VAN DEN BosCh zien we 
minstens twee keer opduiken op 
Festivaaalllaallal. De kans is niet klein 
dat zijn komst gepaard gaat met een 
ontploffing rechts, een ontsteking links 
en een vlam in de pijp. pieter haalde een 
diploma als theatrale performer aan de 
Toneelacademie van Maastricht, maar 
is ook pyrotechnicus. Met vuur en alles 
wat brandt, ontsteekt, smeult, ontploft 
en ontvlamt als zijn tegenspelers maakt 
hij momentjes. zo zegt hij het zelf.

Pieter, je studeerde de opleiding Theatrale Performance 
aan de Toneelacademie van Maastricht. Heb je daar met 
vuur leren spelen?

VDB:  Ja en neen. Het is zo dat ik altijd wel lichtjes 

vuurgeoriënteerd ben geweest en vanzelfsprekend kwam 

dit element vaak terug tijdens opdrachten en performances 

in de opleiding. Vermits je altijd een stap verder gaat en het 

mooier, groter, beter wil, is het niet verwonderlijk dat ik toen 

op mijn grenzen ben gestoten en mezelf en anderen in relatief 

gevaarlijke situaties heb gebracht. Dat deed het besef groeien 

dat ik me misschien toch maar eens moest bezig houden met 

de wetenschappelijke kant van de feuerspielerei  en me tevens 

moest onderleggen in veiligheidsmaatregelen.

Daarop besloot ik te investeren in een opleiding 

pyrotechnieken en nu ben ik zo maar even in het bezit van een 

certificaat dat zegt dat ik er iets van ken.

En nu kun je jezelf zonder schroom pyrotechnicus 
noemen. Maar vanwaar de drang om, in je hoedanigheid 
van performer, naar vuur en ontploffingen te grijpen?

VDB: Vuur doet iets met een mens, het trekt mensen aan. 

Van het kleinste kind tot de oudste geriatrische patiënt. Of 

het nu angst of fascinatie is, het laat niemand onberoerd. 

Wat mij vooral interesseert is de sociale functie van vuur. 

Een vlammenspel heeft namelijk de kracht om een soort 

gemeenschappelijkheid of een moment te creëren en daar speel 

ik mee.

Ooit stelde ik het zo: 

“Het moment, dat betekent: een handeling, of een actie, 

iets momentaan, iets in het nu. Iets gebeurt of vindt plaats, 

en zo’n moment valt altijd en onvermijdelijk uiteen in drie 

tijdslagen: voordien, nu, nadien. Wat er zo fascinerend aan 

is, is dat het moment iets verandert. En dat moment van 

verandering, vaak moeilijk te vangen, wil ik tonen.”

Dank, dat hadden we zelf niet beter kunnen neerpennen. 
Wat mogen we verwachten van uw bezoek aan het 
wereldvermaarde Festivaaalllaallal.

VDB: Op het openingsfeest van 6 september zal ik een bijdrage 

leveren aan het totaalspektakel. Veel meer kan ik daar niet 

over kwijt. Op de conferentie van 7 september zal ik vooral 

vertellen over mijn werk, mijn werkwijze, mijn drijfveren en 

toelichten waar ik heden ten dage mee bezig ben. Mogelijks 

heb ik een verassing in petto maar ik weet nog niet of die gaat 

aanslagen.

 

En met een luide knal, veel rook, gensters, vlammen en een 

welluidende “mwoehahahhaahaaarghaaa!!!” was Pieter 

verdwenen alvorens ik hem om een vuurtje kon vragen.

DoNDERDAG 6 sEPTEMBER

OpENINGsGlADIATOrENsTADIONFEEsT 

MET pvDB

VRIJDAG 7 sEPTEMBER

DE CONFErENTIE MET pvDB

Een  
Limburger 
met  
caravans
Karl Philips is er zo eentje 

om in de gaten te houden. in 

2009 won hij nog de Prijs 

Platform voor Beeldende 

kunsten limburg, de Prijs 

van architectuurwijzer en de 

Wanatoeprijs.

Op de grens tussen kunst en activisme 

zoekt Philips naar de kruimels die in de 

plooien van de maatschappij te vinden 

zijn, de kleine achterpoortjes waarlangs je 

ongemerkt graantjes kan meepikken, de 

mazen van het net die groot genoeg zijn om 

door te ontsnappen. 

Met 24 hours/ 1 meter bijvoorbeeld. Voor dit 

eindwerk maakte Philips een woonmodule 

uit zes caravans, die hij elke 24 uur een 

meter verplaatste. Omdat 'kamperen' 

slechts wild kamperen wordt als je langer 

dan 24 uur op dezelfde plaats blijft staan.

De kunstenaar is in zijn werk creatief met 

wetgeving en onderzoekt waar nu juist de 

lijn ligt en op welke manier die lijn onze 

samenleving in twee knipt. Met aan de 

verkeerde kant van de kniplijn de outcasts.

Philips heeft iets met caravans, of toch 

iets met zaken die zowel carrosserie als 

wielen bevatten. Hij woont tegenwoordig 

in een bus, hij deed iets met Renault 

Traffics, zijn atelier is een omgebouwd 

Lunapark en The Good, The Bad, The Ugly 

bestaat uit reclamepanelen waarin kleine 

woonmodules zijn ingericht. 

Tijdens Festivaaalllaallal toont Karl 

Philips zijn Surplus City Map, een stadsgids 

voor Hasselt die focust op een soort van 

freeganism en je naar plekken gidst waar je 

gratis basisnoden zoals privacy, voedsel, 

elektriciteit, water, verwarming,... kan 

vervullen. 

Zijn stadsgids voor Antwerpen is er nog 

niet, maar voor wie het nog niet wist: op het 

terrein naast ons staat het vol met caravans. 

En de achterdeur van Scheld'apen is dé 

poort naar een volle frigo.

doorlopend:  
Beeldenpark met karl Philips
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Weinig mensen weten dat je ook meester in de animatiekunst bent. 
Trouvé: Na mijn kunsthumaniora ben ik begonnen aan een opleiding in de 
animatiekunst. In die tijd kostte een film maken nog belachelijk veel geld, zeker een 
animatiefilm. Zelfs als je een kortfilm wilde maken had je veel geld nodig, en om dat 
geld te krijgen moest je dan ook nog eens gaan lobbyen bij  mensen die dat geld 
hadden. Ik had daar niet veel zin in dus ik heb niet veel gedaan met die opleiding.

Vind je jezelf nog altijd een slechte muzikant?

Het ding is dat ik heel traag leer. Alles wat ik kan heb ik vooral op mezelf geleerd. 
Slechte muzikant, dat is misschien veel gezegd, maar vanuit technisch oogpunt kan je 
me inderdaad bezwaarlijk een goede muzikant noemen.
Als je veel op jezelf leert, heb je wel het voordeel dat je een eigen stijl, een eigen 
geluid, een eigen kleur ontwikkelt. 
Het nadeel is natuurlijk dat ik niet zomaar elke stijl aankan. Ik kan wel een 
jazznummer willen schrijven, maar het blijft dan wat primitief.
Om dat wat op te vangen werk ik veel met mensen die wel virtuoos zijn in iets. Dat 
helpt.

Je werk vertrekt nogal eens vanuit eenzaamheid, paranoia, 
verveling,... Dat laatste kan ik moeilijk geloven, als ik zie waar je 
zoal mee bezig bent.
Het gaat niet om echte verveling. Maar ik heb veel dingen die ik wil doen, en tegelijk 
wil ik ook alles waar ik aan begin, afwerken. Ik ben daar redelijk gedisciplineerd in. 
Het heeft weinig nut om aan allerlei dingen te beginnen zonder ze dan ook goed af te werken, 
vind ik.
Maar dat zorgt er voor dat ik dan aan dingen begin waar ik in het begin zin in 
heb, die mij na een tijd beginnen te vervelen. Terwijl ik ze dan toch wil afwerken. 
Anderzijds geeft het ook voldoening om dingen af te werken.

Je speelde samen met/in/rond bands, die altijd ontstaan, even 
bestaan, en weer verdwijnen of evolueren naar iets anders.
Vanwaar dat vluchtige, tijdelijke?
Zoals ik al zei wil ik heel veel verschillende dingen doen, anders ga ik me snel 
vervelen. Ik heb een behoorlijke brede smaak en ik wil me niet zomaar beperken 

tot één stijl. Als het zacht gaat, dan wil ik iets hards doen, maar dat is niet altijd 
zomaar te combineren binnen één groep. Dat zorgt er dan ook voor dat ik met veel 
verschillende mensen speel.
Is er ook één 'band' waarvan je zegt, 'dit is mijn band'? 

Het Rudy Trouvé Octet is natuurlijk mijn band. Ook omdat het mijn naam draagt. 
Maar ook die band is constant in evolutie.
 
Je hebt ooit gezegd dat de bandnaam er al eerder  
is dan de muziek.
Dat is intussen al wat achterhaald. Tape Cuts Tape bijvoorbeeld, dat heeft lang 
geduurd voor we er een echte  bandnaam op kleefden. We hebben lang gespeeld 
als 'Advocatenkantoor Trouvé, Thielemans en Cassiers'. 

Je hebt een dochter van zeven en een van tien. Ik heb gelezen dat 
het vaderschap een mens verandert. Ook als kunstenaar?
Je leert voor een stuk terug de dingen op een andere manier te bekijken. Op een 

manier die je al een beetje verleerd 
of verloren bent. De wereld terug zien 
met een kinderlijke blik.
En automatisch brengt iets als een kind 
ook een bepaalde structuur in je leven, 
wat ook invloed heeft op hoe je werkt. 

Vloekt die structuur niet met 
het kunstenaarsschap?
Het is een fout idee dat de beste 
kunstenaars de meest chaotische 
getormenteerde zielen zijn. Chaos 
is enerzijds gemakkelijk en kan je 
daar wel dingen uit puren. Maar 
anderzijds zijn er ook kunstenaars en 
muzikanten die heel gedisciplineerd 
en gestructureerd werken en komen 
daar ook heel goede dingen uit.

Ben jij chaotisch of  
gestructureerd? 
Ik pendel daar zo wat tussen, en af 
en toe botst dat. Maar dat maakt de 
dingen interessant. 

Twee jaar geleden maakte 
je Coping With Video bij 
Scheld'apen. Is de voorstelling 
veel veranderd?
We zijn nog niet begonnen met 
repeteren, maar het stuk blijft 
grotendeels hetzelfde. We vertrekken 
van de tekeningen en de beelden en 
de geluidsband daaronder, waarover 
we dan live spelen. Daarbij hebben 
we een aantal vaste schema's en 
improviseren we ook. Een beetje een 
combinatie van de twee.
De eerste voorstelling, op 16 

september, spelen we in originele bezetting, dus met Aarich Jespers op drums en Bart 
Maris op trompet.
Op 17 september wordt Bart vervangen door Geert Waegeman op viool. 

Waar ben je intussen nog mee bezig?
Het is redelijk druk. In oktober zou de plaat van Tape Cuts Tape moeten klaar zijn, 
met Rudy Trouvé Octet zijn we ook aan een plaat aan het werken, ik werk nog 
voor Braakland/Zhebilding en ben muziek aan het schrijven voor de documentaire 
die Simon Allemeersch aan het maken is over zijn project aan het Gentse Rabot.
En er komt ook nog een reeks optredens aan. Ik zit niet stil.

zoNDAG 16 EN MAANDAG 17 sEPTEMBER

ruDy TrOuvE & CO spElEN ‘COpING WITH vIDEO”

Coping with 
Rudy Trouvé
RuDy TRouVé is wat betreft muzikale samenwerkingen 
niet minder promiscue dan de gemiddelde 
bijenkoningin. Gelukkig weet hij zijn partners goed te 
kiezen. 
Twee jaar geleden maakte Trouvé bij scheld'apen nog 
Coping with Video. op festivaaalllaallal wordt het stuk 
hernomen op 16 en 17 september.

fotoS: Mark rietveld

foto: Mark rietveld
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Hitler, 
drugs, 
anale 
seks en 
groot-
moeders
Dit interview vindt plaats in 
villadelfia, het huis met scheldezicht 
dat saar en enkele getrouwen 
kraakten in het gezegende jaar 1998; 
het jaar dat ook scheld'apen in het 
doopvont dook. In de keuken komen 
we PAuL LABRECquE (sunburned 
Hand of the Man) tegen. Hij doet 
tijdens dit gesprek de keramische 
bakplaat ontploffen. 

'We hebben jammer genoeg nooit een gastenboek 

bijgehouden en hebben amper iets gedocumenteerd, maar 

de lijst van kunstenaars die hier ooit woonden en werkten 

is indrukwekkend. Villadelfia is dan ook de ultieme 

residentieplek voor kunstenaars die in Antwerpen 

aankomen en vanuit het creatieve hart van de stad aan 

nieuwe projecten willen werken. Het ziet er naar uit dat 

ons pand bij de heraanleg van de Scheldekaaien met de 

grond gelijk gemaakt zal worden. Ik denk niet dat ze bij 

de stad beseffen dat ze hiermee een waardevol creatief 

project slopen, maar ik hoop dat we hen dat nog duidelijk 

kunnen maken en dat ze met ons naar een geschikte 

nieuwe locatie willen zoeken.'

Op 16 en 17 september staat Saar met Elko Bijweert 
en Joris Caluwaerts op Festivaaalllaallal, in de 
productie Lonesome no More.

'We wilden al lang iets doen met theater en film, maar 

zijn geen acteurs – aan acteurs die muzikantje spelen 

ook – dus werd het een soort theatraal concert met film 

en onnozele dansjes. We zijn vertrokken van Vonneguts 

roman Slapstick or Lonesome no More en hebben ons laten 

inspireren door oude films van Buster Keaton en Charlie 

Chaplin. 

Heel het project ontstond op uitnodiging van Scheld'apen. 

Die nodigden Elko uit om in residentie aan nieuw werk 

te komen sleutelen, Elko betrok Joris en mezelf daarbij, 

later hebben we er in kunstencentrum nOna nog een week 

aan geprutst, et voilà, nu is het klaar, helemaal af. Kom 

kijken!'

Gevraagd naar inspiratiebronnen belanden we 
algauw op youtube. Daar verdwaalt Saar graag tussen 
met flesdoppen musicerende outsiders, mislukte 
travesties en ander schoon volk. 

'De laatste tijd ben ik nogal fan van Tonetta, een Canadees 

met een gigantisch arsenaal muzikale homevideo's op 

youtube. Graag zou ik hem uitnodigen om een plaat of 

een clip te maken met Capsule, maar ik weet niet of hij 

helemaal toerekeningsvatbaar is. Hij heeft een hoog 

travestiegehalte en zingt heel begeesterd over Hitler, 

drugs, anale seks en grootmoeders. De clips zijn vreselijk 

slecht gemaakt en net daarom op het randje van geniaal. 

Ook Bushy One String kan ik aanbevelen, een Jamaïcaan 

met een eensnarig instrument: de muziek gestript tot de 

essentie.

Ik lees graag sciencefiction zoals bv Welsh, Vonnegut en 

Chuck Palahniuk en hou ook van film. Cineasten zoals 

Leos Carax, Takashi Miike en Terry Gilliam bijvoorbeeld, 

eigenzinnige filmmakers met veel fantasie. 

Zelf ben ik ook graag bezig met film, omdat daarin 

muziek, beeld en grafisch ontwerp samenkomen. 

Momenteel documenteer ik vooral concerten op de Tenace 

Boat, ik maak ook videoclips (voor Capsule, Tip Toe 

Topic, Antwerp Gipsy Ska Orchestra,...) en misschien 

maak ik ooit nog wel eens een kortfilm.

De Tenace Boat is een vrachtschip omgebouwd tot 
alternatief café/restaurant met concertzaal, terras, 
serre en podiumvlot; een nieuwe krakkemikkige 
hotspot in Antwerpen.

'Die boot is eigenlijk impulsieve aankoop van mijn 

moeder. Op een gegeven moment dacht ze eraan hem te 

verkopen wegens te veel werk en kosten, maar toen bleek 

dat ze er niet veel meer dan de prijs van het oud ijzer voor 

zou krijgen zijn we dingen gaan organiseren om hem te 

kunnen oplappen. 

Er is al waanzinnig veel in geïnvesteerd en er moet nog 

ongelofelijk veel in gebeuren, maar het is een unieke 

locatie en we merken dat het enthousiasme groot is. 

Blijkbaar is er in Antwerpen nog altijd nood aan ruimte 

voor experimentele kunstprojecten met focus op muziek 

en netwerk. Met Convoi Exceptionnel organiseerde mijn 

zus Rose en ik daar in juli onder andere de Higgs Boson 

Sessions, concertavonden die steevast meer volk trekken 

dan de boot kan slikken. We leggen de nadruk op het 

unieke en kleinschalige. De Minister-Presidentiële Haven 

Harmonie en het Medusa Trio speelden hier op een vlot, 

dobberend in het dok. Waar maak je zoiets mee? 

Ook de boot wordt binnenkort even on hold gezet, want 

er dreigen problemen met vergunningen enzovoort. We 

lijken vast te lopen in een discussie over de betekenis 

en het nut van publieke ruimte. Het feit dat wij publiek 

toelaten op een stuk braakliggend terrein blijkt discutabel. 

We geven nooit op, we zijn een bende chaoten, maar we 

werken hard door en zullen altijd wel een plek vinden om 

ons ding te doen.

De aangekondigde pauze geeft ons ook de tijd om 

verder te werken aan de boot. Tenace Boat moet ook een 

ecologisch project worden. Zo moet alles kunnen draaien 

op stroom die ter plaatse gegenereerd wordt. We werken 

aan een fietsenturbine die het merendeel van de stroom 

zal leveren. Valt het ligt uit, dan zal er getrapt moeten 

worden.

We willen ook de restauratie van de boot afwerken. 

De bodem moet nog grotendeels gedoubleerd worden, 

dus alles moet er weer uit en er is geld nodig, veel geld. 

Iemand?'

zoNDAG 16 EN  
MAANDAG 17 sEPTEMBER

TIp TOE TOpIC & JOrIs CAluWAErTs 

spElEN ‘lONEsOME NO MOrE’

Nina Nox 
en Niels 
Nix spelen 
braaf met 
schaduw 
en licht

NINA NOX

Vrije knutsel

Atelier JPLX

Tevreden van het resultaat

Verschoten van de spanning

Verblind in eigen broekzak

Onderhevig aan overmacht

Evenwichtig verdeeld over beiden ouders

Algebraïsch vertakt

Bespeeld door astmatici

Theoretisch uitgedund

NIELS NIX

Architect van wacht

Atelier JPLX

Bestempeld

Voorovergebogen van schaamte

Verhoord door een leek

Gekoppeld met eigen perceptie

Begeleid tot verwarring

Verplicht tot inzicht

Ingespeeld op het plezier

Langs weerszijden plastisch

 

Trefwoorden: licht, schaduw, context, omgeving, 

timing en spel.

En dat allemaal zorgvuldig ingespeeld op wat er 

is en werd gedaan, gratis! 

 

doorlopend: Het 
Beeldenpark met 
nina nox & niels nix
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En ge denkt: ik doe een 
interview met David 
Bovée, dus ge rijdt rap rap 
naar Brussel want daar 
woont em op een camping 
in de rand - hij spreekt 
goed Frans - en hij zit aan 
de receptie, dus hij kan 
pas na tien uur. 

 

Et voilà, daar is het al: negen bomen, 

veel toeristen en een houten clublokaal. 

D. Bovée trekt juist de deur dicht: 't is al 

goe geweest vandaag.' En hop, daar knalt 

al't licht uit, de plomb Général. Heel de 

camping zonder stroom en hij weet al wie 

't gedaan heeft, dat kan niemand anders 

zijn dan zijn madame en al hun kinders 

die weer discotheekske spelen in de 

voortent van de Baronesse, de caravan, 

Tabbert!

En ge denkt: hier staan ik dan, gelijk nen 

idiote nonkel, ongemakkelijk te wiegen 

op Franse R&B. En die kinderen maar 

shaken, die Manou is amper twee en die 

swingt gelijk Beyoncé, 'er zit Brasil in 

haar bloed'. Dus ge pakt nog maar een 

pintje en ge kijkt wat naar de lichtshow, 

heel de camping zindert mee: 't is weer 

feest bij den Bovée. 

En dan gaat ge buiten zitten, zotte nonkel 

en Bovée, en ge denkt: nu gaat het komen 

en ge pakt iets voor te schrijven maar ge 

krijgt iets voor te smoren en toch zegt 

g’iets over 't festival: 'llalal, lalal, lalaa'. 

En dan gaat het over vliegers die hier 

heel laag overvliegen en den tv blauw 

doen kleuren, 'vroeger grijs, met een 

antenne'. En dan komen de verhalen 

over flikken die hier zuipen met de combi 

op de camping, Duvelkes a volonté. Dus 

ge doet ook nog een blikske, 'dat is hier 

begot ni slecht', en de vragen die ge bij 

had, die zijn hier begot niet nodig, ja dat 

zal sebiet wel komen en ge voelt u op 

congé.

'Autocross,' zegt dan Bovée, 'dat is iets 

dat ge moet zien, ja, misschien moeten 

we meedoen, zie, ge koopt gewoon een 

wrak en ge stript er alles af, en ge steekt 

dat vol poutrels, dat is echt waar iets van 

niks, als ge mechanieker zijt. En wanneer 

ge over kop gaat of ge kunt niet meer 

vooruit, dan komt er zo ne gast zonder 

tanden in een jeep, met veel te veel 

zwaailichten en alles vol met banden en 

die sleept u dan van't veld, da's daar echt 

een grave sfeer.'

'Ja, doe mij nog maar een pintje.' 

En ge leert iets over knoeien met de 

zekeringenkast en hop, opnieuw het licht 

uit, weer die plomb général, maar den 

Bovée heeft de sleutel en de weg, die kent 

em al. 

'Pakt hier toch een placementje, dertig 

euro in de maand!' en ge zegt: 'ja, 

waarom ni', en ge denkt: we wijken 

af. 'Hier is't altijd Plat de Chasse, een 

jachtschotel van den Aldi, maar ik maak 

sebiet wel iets: Crashpizza Oriental.'

En ge doet ineens dan toch iets dat 

interviewers doen, ge vraagt: 'hoe - gaat - 

het - met - S.W.A.N.?'

Bovée: 'S.W.A.N. is echt een verschrikkelijk 

slechte naam. We hebben een andere naam 

nodig. Er zijn duizenden Swans, en dan is 

er nog 'Swans'. Ik heb nooit een Google-

check gedaan. S.W.A.N. was de afkorting 

van een zin die wij allemaal ongelofelijk 

grappig vonden. We hebben toen alleen maar 

de eerste letters opgeschreven: S-W-A-N 

en de volgende dag wist niemand nog welke 

woorden er bij die letters hoorden. Daar zijn 

we nooit meer achter gekomen. Binnenkort 

spelen we in Oostende.'

En dan spreekt ge van Oostende, over 

rondneuzen en leegstand, over ratten 

lijk de raven, over luxemobilhomes. 

Over zeppelins en vliegers, over naft en 

energie, over bacteriële schimmels, over 

surfen voor de wind, over ons grijze 

garnalen die naar't noorden zijn gesjeesd, 

over power, over geld en over kids: 

'Papa, waarom zijde gij in den tijd met 

dien diesel blijven rijden?'

En dan smoort de microgolf zwarte 

smoor van de Crashpizza, 'Da's een boke 

met wat olie, stukskes kaas en schijfkes 

worst, da's iets heel experimenteel 

in ontelbaar variaties, ne Crashpasta 

bestaat ook, da's met olie en wat bloem.' 

En pas dan valt uwe frank: iedereen is al 

gaan slapen, Disco David is al dicht en ge 

denkt nog aan uw vragen, maar ge kent 

geen één ni meer, dus ge pakt dan maar 

uw boeltje en vertrekt.

DoNDERDAG 6 
sEPTEMBER:

OpENINGsGlADIATOrENsTADI-

ONFEEsT MET OrKEsTlEIDEr 

DAvID BOvéE

Au camping, 
chez Bovée
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In Wenen studeer-

de Mima schwahn 

Kunstgeschiedenis en 

Russisch voorze begon 

te werken als kostuum-

ontwerpster en sceno-

grafe voor verschil-

lende televisie- en 

theaterproducties. 

Vanwaar de plotse koerswijziging 
toen je besloot beeldhouwkunst te 
gaan studeren? En hoe kwam je in 
Antwerpen terecht? 

Vermits mijn moeder een schilderes en 

mijn vader een restaurateur is, ben ik 

altijd door kunst omgeven geweest en 

ik denk dat ik een zekere, imaginaire of 

reële, druk voelde van mijn omgeving 

om ook die richting uit te gaan. Maar 

door je af te zetten tegen je ouders en 

opvoeding, hoop je zelf te ontdekken 

wat je nu eigenlijk wil en ik denk dat ik 

daarom die weg moest afleggen alvorens 

hier te geraken. Uiteindelijk ben ik 

beeldhouwkunst gaan studeren omdat 

elk idee dat ik had uitmondde in een 

driedimensionaal werk.

Toch was de drang om afstand te 

nemen van wat ik kende nog niet gestild 

waardoor ik elders mijn studies wilde 

voortzetten. Het is eerder toevallig 

dat ik Antwerpen terecht ben terecht 

gekomen. Op zoek naar fijne plaatsen 

heb ik Europa doorkruist en Antwerpen 

voelde meteen juist aan. Voor grote 

beslissingen vertrouw ik eerder op 

mijn buikgevoel dan rationeel de pros 

en contras tegen elkaar af te wegen. En 

kijk, mijn buik had gelijk, want ik heb 

nog geen seconde spijt gehad van deze 

beslissing.

 
Afgaande op jouw bijdrage aan 
Mss Meesterd 4 en tekening op 
de Stadslimietmuur, ben je een 
fervent tekenares. Waarom dan toch 
beeldhouwkunst?

Nogmaals, mijn beide ouders zijn bezig 

met tekenen en schilderen, dus voor 

mij heeft dat altijd aangevoeld als hún 

terrein. Toch duiken er op een of andere 

manier steevast elementen van de teken- 

of schilderkunst op in mijn werk. 

 
Op de expositie Masterprojecten 
2012 in de Academie, toonde je 
een houten constructie die een 
uiteenlopende selectie van gevonden 
en zelfgemaakte tekeningen en 
schilderijen behelsde. Een eerder 
ongewoon en intrigerend werk. Kan 
je iets zeggen over het concept achter 
dit werk? 

Ik heb nooit een tekort aan ideeën, 

maar ik heb wel last van een zekere 

besluiteloosheid welk idee uit te 

werken. Wanneer je driedimensionaal 

werkt, wordt quasi alles bruikbaar 

materiaal waardoor je snel het bos door 

de bomen niet meer ziet en oeverloos 

blijft proberen zonder iets te creëren. 

Mijn promotor, Stella Lohaus, zag 

dit en spoorde me aan om enkele 

maanden enkel te tekenen en niet meer 

driedimensionaal te denken, want 

tekenen is veel directer. Het resultaat 

is meteen zichtbaar. Om de hierboven 

aangehaalde redenen was het echter 

zeer moeilijk en confronterend werken, 

maar evengoed waardevol omdat het 

me tot een nieuwe manier van werken 

bracht en ik daardoor ook mijn hoofd 

even kon leegmaken. 

Dit proces wou ik doormaken, maar 

vermits mijn benadering tot tekenen nog 

steeds driedimensionaal is, wou ik de 

tekeningen niet zomaar aan een muur 

hangen, maar eerder als voorwerpen 

in de ruimte. Zo kwam ik op het idee 

om een constructie te bouwen zodat 

ze in een cirkel hangen en je echt het 

tijdsverloop en de vorderingen van het 

proces kon volgen. Bovendien werd het 

zo ook weer een echt beeld.

 
Je werkt blijkbaar vaak met 
gevonden voorwerpen. Vanwaar 
komt die fascinatie? 

Ook dit kan weer teruggebracht worden 

naar de omgeving waarin ik opgroeide. 

Mijn ouders waren verwoedde 

verzamelaars, hoe ouder hoe liever. 

Dit leerde me waarde te hechten aan 

Een  
nakomeling  
van mijn 
ouders

Kunstenaar, organisator, muzikant, 
performer en initiator/projectleider 
van DE plAyEr in rotterdam PETER 
fENGLER staat garant voor een 
verbluffend optreden dat het midden 
houdt tussen een lezing, een installatie 
en een artistieke performance. 

 

Tijdens Festivaaalllaalal brengt hij Buben als Peter Fengler 

en kan u hem aan het werk zien als Coolhaven op het 

Bruismelkfestival.

BUBEN  is een 'lezing' met geluid, beweging en projectie. 

Hierin staan drie werken van wijlen kunstenaar Stephan 

Bloth centraal die in de jaren ‘60 en ‘70 ontstonden uit zijn 

zogenaamde boyband Die Braune Kreis. Zij hingen rond 

in de stad (Frankfurt in die tijd) en performden artistieke 

zaken her en der buiten het gangbare circuit, veelal door 

partycrashing in de decadente scene van bankiers en 

bestuurlijken, maar evengoed was de upperclass kunstscene 

van tijd tot tijd het slachtoffer. 

Hun exuberant gebruik van drugs en omgang met zowel high 

society als aan lager wal geraakten en het niet schuwen van 

geweld en openlijke, welhaast pornografische handelingen 

verschafte hen al snel een cultstatus. In dit nog zeer 

burgerlijke en daarbij hippieëske tijdperk vielen Bloth en 

consorten al te typeren als gay punk band, maar dan zonder 

geijkt instrumentarium.

VRIJDAG 7 sEPTEMBER

DE CONFErENTIE MET  

pETEr FENGlEr 

 

zATERDAG 15  
sEPTEMBER  
BruIsMElKFEsTIvAl MET COOlHAvEN

Het hippieëske  
tijdperk van Bloth
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foto: Mark rietveld

dingen die al een zekere geschiedenis 

hebben. Wanneer je werkt met 

gevonden voorwerpen, wordt je werk 

meteen beladen met hun geschiedenis, 

hun sfeer, maar wanneer je werkt met 

nieuwe voorwerpen kan je zelf veel meer 

invulling aan het werk geven. Ik vind 

beide manieren interessant en het hangt 

er vanaf waar ik op dat moment het 

meest naartoe wordt gezogen. Misschien 

ben ik wel een beetje een animist op 

dat gebied en heb ik medelijden met 

dingen die worden weggegooid, alsof 

ze verlaten worden. Misschien geloof ik 

dat ik die dingen een nieuw leven kan 

bezorgen door ze andere dingen te tonen 

dan de dagdagelijkse routine waar ze 

voor bestemd waren. 

Werken met gevonden voorwerpen 

blijkt  geen sinecure.

Speciaal voor Festivaaalllaallal bouwde 

Mima Schwahn de voorbije weken 

aan 'CAKE'. Op 29 september werd 

Mima's werk verkeerdelijk aanzien voor 

sluikstort 

en opgehaald door de Antwerpse Anti-

sluikstortdienst.

Wie mooi wil zijn, moet lijden.

DooRLoPEND: hET 
BEELDENPARK MET  
MIMA sChWAhN
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Bernard Van 
Eeghem – 
Sanglier/
Bloedsomloop-
worst
Bernard Van Eeghem schrijft teksten, 

ontwerpt affiches en decors, acteert, 

zingt en performt, maakt theater en 

tentoonstellingen. 

De Bloedprocessie in Brugge, de stad 

waar hij als kind opgroeide, maakte op 

hem een onuitwisbare indruk. Het voedde 

zijn verlangen, niet zozeer naar het grote 

totaalspektakel maar naar de integratie 

van de verschillende kunsten. Het ideaal 

van het gesamtkunstwerk maar dan alleen 

of met weinig mensen. Met Sanglier/

Bloedsomloopworst realiseert Bernard Van 

Eeghem dit ideaal. Tijdens de voorstelling is 

hij simultaan schilder, acteur en historicus: 

hij vertelt wat hij schildert, en schildert wat 

hij vertelt.

Over zijn vader die hem naar de Grote 

Markt van Brugge neemt om de Heilige 

Bloedprocessie en het Passiespel te 

aanschouwen. Het beeld van de Maagd 

Maria, de universele moederfiguur, 

ontsteekt in hem een hartverscheurend 

vuur, als adoptiekind kende hij nooit zijn 

biologische moeder.

Vrijdag 7 september

De conferentie met  
‘Sanglier/Bloeds-
omloopworst’

De conferentie 1

Tiago Sousa
Voor hij zich als solo-artiest concentreerde op de piano speelde Tiago Sousa in bands 

als Goodbye Toulouse en Jesus the Misunderstood. Met zijn intuitieve aanpak bespeelt 

Tiago Sousa de piano zoals hij wil, wars van formaliteiten als genre of scholing. Minimale 

composities als het centrum van muzikale zwaartekracht. Zijn inspiratie vindt hij vaak in 

de literatuur, zo heet een van zijn albums The Western Lands (2008) naar de gelijknamige 

roman William S. Burroughs en inspireerde hij zich voor Walden’s Pond Monk (2011) op de 

revolutionaire ideeën van Henri David Thoreau. Sousa startte ook zijn eigen internetlabel, 

Merzbau, één van de pioniers in Portugal.

Vrijdag 7 september

De conferentie met Tiago Sousa

Takashi Ito 
spacy
Voor Spacy, één van zijn meest gelauwerde 
werken, filmde en herfilmde Takashi Ito 
met mathematische planning en precisie een 
sequentie van zevenhonderd foto’s van het 
interieur van een turnzaal.

Het is een wederkerend thema in zijn oeuvre: 
nauwkeurig uitgekozen architecturale 
ruimtes worden gebruikt om een interne 
emotionele toestand uit te beelden.

En in het geval van Spacy is die emotie de 
waanzin.

Vrijdag 7 september

De conferentie met ‘Spacy’ 
van Takashi  Ito 

Frans Zwartjes
Living
Frans Zwartjes was een van de eerste Nederlandse beeldende kunstenaars die met 

het medium film begon te werken. Zijn films, meestal gemonteerd in de camera en 

door Zwartjes met de hand ontwikkeld, worden bevolkt door zwaar gemaquilleerde 

doofstomme personages die geladen psychologische en seksuele machtsspelletjes 

spelen vol hysterie, psychoses en wreedheden. 

In Living spelen Zwartjes en zijn vrouw Trix een bourgeois koppel dat vast zit in 

een obsessieve relatie.  Als bezeten door de claustrofobische close-up van de camera 

voeren zij een voyeuristische dans uit in een surreëel huiselijk landschap. De 

cameravoering wordt gedicteerd door de beperkingen van Zwartjes’ lichaam. 

Ook het bezwerende orgelspel op de soundtrack is van zijn hand.

Vrijdag 7 september

De conferentie met ‘Living’ van Frans Zwartjes 

The Unholy presents
Shadow Theatre 
The Unholy is een performance-
groep uit Zweden die bestaat uit 
Lisa Jeannin, Rolf Schuurmans, 
Per-Henrik Fredriksson en de 
schildpad Vilhelm. Zij stuurden 
ons volgende tekst door:

Do you hug us or hate us?
Who are you?
What are you?
What do you mean?

We have travelled through space
ended up in this place

is this really an illusion?
reflections adding confusion
bit by bit 
evolution!

Caught in a pattern
created a monster 
Fighting the Grid
Limitations of the 
Ego , Subconcious and Id

In dreams
Searching for location
Higher Meaning and creation

Vrijdag 7 september 

 De conferentie met  
the Unholy presents  
Shadow Theatre 

foto: vera MarMelo
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De conferentie 2
Huur is 
Duur

Instinctief spel met akoestische objec-

ten, door Wietske van Giels (zim zim 

zim) en Christophe Piette (R.O.T.). 

Intuïtieve ontmoeting. Zwaarte-

kracht als basis van ritme, spelen 

met de elementen, het materiaal, 

gebruikte voorwerpen. Nieuwsgierig-

heid voor de dagelijkse klankomge-

ving brengt hen naar het zelf maken 

van geluiden. Transformeren van 

het fysieke. Een speelse dialoog in 

een gemeenschappelijke aanpak van 

de objecten. 

Allemaal grapjes. Is dit muziek? Het 

is een geestige bezigheid. Het lijkt een 

queeste naar de poëzie van het con-

tact met de fysische elementen (stilte 

of omgeving is spanning, er wil iets 

gemaakt worden). Inclusief het li-

chaam. Er is aandacht voor het per-

formatieve, de twee hebben ervaring 

in toneelspelen. Het muzikaal toneel 

van Maurizio Kagel? Melodie kan 

soms aan bod komen, te zien in welke 

sferen dit muzikaal spel ons brengt. 

Zaterdag 22 
september

De Conferentie 2  
met Huur is Duur

Varkenshond
 

 

Varkenshond is in 2007 ontstaan toen drie mannen met dezelfde levensbeschouwing 

elkaar ontmoetten op een symposium over kosmische stralen. Het drietal trok zich 

vervolgens terug in een verlaten klooster in Rusland en de resultaten van de daar, 

onder leiding van de zelfverklaarde dokter Karkaronga, uitgevoerde therapeutische 

muzikale bezinningssessies opgenomen voor hun eerste titelloze cd. Vorig jaar hebben 

ze de wereld rondgereisd om dergelijke sessies te doen met stammen en communes 

wiens levensvisies, in de essentie, op dezelfde grondvesten zijn gebouwd als die van 

henzelf. Varkenshond is nu bezig met het verwerken van de opnames die daaruit zijn 

voortgekomen

Zaterdag 22 september

De Conferentie 2 met Varkenshond

Paul Sharits
razor Blades

Dit vroeg werk van structuralist en 

flicker pionier Sharits is een cynische 

aanval op uw zintuigen. Zijn filmische 

installaties kan je vergelijken met een 

fusillade door een cinematografisch 

vuurpeleton. Sharits, die stierf in 1993, 

was de eerste die experimenteerde met 

strobocopische films in kleur. Deze 

zogenaamde flicker films bespelen 

je ogen op zo'n fysieke manier dat je 

kan spreken van een hypnotiserende 

transferrentie van licht op het 

filmscherm naar je geest. Razor Blades 

is een dubbelprojectie die begint met 

een Mandala, Sanskriet voor cirkel, die 

doormidden gesneden wordt. 

Zaterdag 22 september

De Conferentie 2 
met Razor Blades 
van Paul Sharits

Lee  
Patterson
 

Een tafelblad kan beschouwd worden 

als een miniatuur landschap, een 

plateau.

Hierop plaatst Lee Patterson objecten 

die ontwikkeld zijn om geluiden te 

produceren op een zeer eenvoudige 

manier. Van bruistabletten, versterkte 

veren en thermossen tot brandende 

noten. Hij gaat op zoek naar de vaak 

verborgen, microscopische geluiden 

van overwegend geluidsloze objecten 

en apparaten, en speurt  naar hun 

sonisch potentieel. Lee Patterson 

is iemand die aan de hand van 

geluidsopnamen onze perceptie van 

geluid wil ontwikkelen. 

 

Zaterdag 22 september 
De Conferentie 2 met Lee 
Patterson
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Stacks
In tegenstelling tot zijn ander project 

White Circle Crime Club, staat Sis 

Matthé er bij Stacks alleen voor. 

En waar bij WCCC de klemtoon op 

de gitaren ligt, voeren bij Stacks’ 

synthesizers de boventoon. De 

broeierige synth pop van Stacks 

vertoont invloeden uit New Wave 

en Krautrock. De songs op Voices, 

zijn debuutplaat, zitten vol nostalgie, 

weemoed, dromerigheid en heerlijk 

grauwe melodieën die je als het ware 

van Dusseldorf naar Brooklyn voeren. 

In Scheld’apen stelt hij de vinylversie 

van Voices voor, die al enige tijd op het 

wereldwijde web de ronde doet.

Zaterdag 22 september

De Conferentie 2 
met Stacks

Somadamantina
Somadamntina is Madrileense Gangstasound met een twist, een tovenares die 

vloeken uitproept in het donkerste uur van de nacht. Een salafiste die verdwaald is in 

downtown Atlanta. Haar koude, bijna stoïcijnse houding, glipt als een slang door de 

teksten die ze staccato, laconiek en beheerst brengt. Je hoort invloeden van Southern 

Bass, Chopped 'n' Skrewed en Witch House. Recent bracht ze de EP διαμάντι uit op 

Caballito, een Spaans label dat voor het overige gespecialiseerd is in Cumbia en Tropical 

Bass. 

Zaterdag 22 september

De Conferentie 2 met Somadamantina

Floris  
Vanhoof
Een set van Floris Vanhoof ontstaat meestal aan de hand  van een zelfgebouwd 

elektronisch instrumentarium (bvb. een koffer elektronische circuits) waarbij dia’s en 

16mm films worden geprojecteerd. Het desoriënterende effect van het in en uit focus 

brengen van de (film)projectoren probeert hij ook met electronische klanken op de 

kijker/luisteraar’s perceptie of zenuwstelsel over te brengen. Telkens weer nieuwe 

visuele ideeën, verbluffende synthexperimenten en een persoonlijke omkadering die 

contextualiseert en een glimlach op je aangezicht tovert.

Floris Vanhoof bracht al releases uit op Taped Sounds, Breaking World Records, Ultra 

Eczema en KRAAK².

Zaterdag 22 september

De Conferentie 2  met Floris Vanhoof

foto: GerMán llorenS faBra

foto: GerMán llorenS faBra

foto: Mark rietveld

foto: Mark rietveld
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Janek 
Turkowski
 

In 2008 vindt de Poolse theatermaker 

Janek Turkowski een kartonnen doos 

vol 8mm films op een rommelmarkt in 

Noord-Duitsland. Alle films bevatten 

beelden van een enkele vrouw, 

Margarete Ruhbe. Vanaf dat moment 

startte Turkowski een artistieke 

reconstructie het  leven van een 

vrouw die hij niet kent. Verzoening 

met het verleden is een wederkerend 

thema in het werk van Turkowski 

en voor hij zijn onverwachte vondst 

deed, was hij al gefascineerd geraakt 

door de trend van het online plaatsen 

van zeer intieme ontboezemingen op 

blogs en dergelijke. In de voorstelling 

Margarete, die ook flikkerende 8mm 

films bevat, kan hij al deze fascinaties 

kwijt. 

 

zaterdag 22 september
De Conferentie 2 met Janek 

Turkowski

Sheldon 
Siegel

Zaterdag 22 september

De Conferentie 2 met albumpresentatie 
vanSheldon Siegel



Donderdag 6 September

Openingsgladiatorenstadionfeest

Vrijdag 7 September

De Conferentie

Deel 1

Benjamin Verdonck: 

openingsspeech

Bernard Van Eeghem 'sanglier'

Tiago sousa (Pt)

‘Living’ frans zwartjes (Nl, 1971, 

15', 16mm)

Daphne Verhelst & Emma Lesuis 

‘how To’

Deel 2

peter fengler (Nl)

‘spacy’ Takashi Ito 

(Jp, 1981, 10', 16mm)

The unholy Presents shadow 

Theatre (se/Nl)

pieter Van Den Bosch

Vrijdag 14 September

Otark Cinema (filmdiner) 

‘The Color of Pomegranates’ 

sergei Parajanov (Ru, 1968, 78')

Jon Birdsong & Jutta Troch

Benjamin Verdonck - Late Night

Zaterdag 15 September

ultra Eczema’s Bruismelk festival:

Ashley Paul

Coolhaven

Eli Keszler

sven-Åke Johansson

Niños Du Brasil

Mss Meesterd 6

Zondag 16 en Maandag 17 
September

rudy Trouve ‘Coping With Video’  

Tip Toe Topic & Joris Caluwaerts 

‘Lonesome No More’ 

Woensdag 19 September

Hare Akedod III:

Expo ’70 (Vs)

Ancient ocean (Vs)

sunny Dunes (fr)

Dj Bent Von Bent

Donderdag 20 En Vrijdag 
21 September

Barbara & stefanie Claes ‘De 

Bultenklacht’ (Toonmoment)

Nicolas Delalieux

Nikè Moens ‘De neus’

Zaterdag 22 September

sheldon siegel Lp Presentatie

‘Razor Blades’  Paul sharits (Vs, 

1968, 25’, 16mm)

somadamantina (Es)

lee Paterson (uk)

Floris Vanhoof 

Janek Turkowski 'Margarete' (Pl)

varkenshond (Nl/Be)

stacks

suicide on hawaii (fr,Be)

Je suis Le Petit Chevalier (fr)

Indianen ‘Evil Eye’

Huur Is Duur

Zondag 23 September

De Epiloog

Jaques Tempère

paul de Graaf

peter de Batist

Scheld’apen

D’Herbouvillekaai 36

2020 Antwerpen

www.scheldapen.be

info@scheldapen.be

reservaties@scheldapen.be

032382332

Colofon

Redactie: Wannes Cré, Ken Van 
Roose, Vincent Stroep, Pieter 
Willems

Foto’s: Mark Rietveld

Lay Out / Ontwerp: Afreux

Met de steun van:

Doorlopend 
beeldenpark met:

Kasper Devos 

Mima Schwahn

Andre du Michel

Nina Nox & Niels Nix

Karl Philips

Filmbox


