
12 mei 2022
18 - 23 uur

www.hasselt.be/Kunstennacht

expo’s performances installaties ateliers concerten



ALLEY – WALL STREET  #9
EXPO    

Toykyo is de volgende in de leuke rij namen van Wall 
Street. Het Gentse multidisciplinair designbureau, 
met roots in Limburg, staat bekend als ‘image makers’ 
en navigeert op de dunne lijn van illustratie, grafisch 
ontwerp en set design. Dit jaar tekenen ze ook present 
voor de Pukkelpop huisstijl.   

Info-Circle Doorlopend van 18u – 23u  ∙   Wall Street 24/7 
Outdoor Gallery, hoek Dr. Willemstraat en Dorpsstraat  
www.instagram.com/wallstreethasselt

ATELIER 53 - OPEN HUIS – 
HILDE STEVENS + IWERT 
BERNAKIEWICZ + HELENA 
BIJNENS + FRANCIS WITTERS

EXPO    

Vier buurtbewoners bundelen hun werk in een 
gezamenlijke expo: Iwert Bernakiewicz (fotografie), 
Hilde Stevens (fotografische collages), Helena Bijnens 
(fotografie), Francis Witters (aquarellen, keramiek, 
affiches).

Info-Circle Doorlopend van 18u – 23u  ∙  Oude Luikerbaan 53 
www.atelier53.be

ATELIER 
STICKS & 
BONES ft. 
KNOKERON

EXPO  

Sticks & Bones is te gast in het 
Rariteitenkabinet en prikkelt 
de zintuigen met ‘Start to read’.

Info-Circle Doorlopend van 18u – 23u 
Rariteitenkabinet, 
Maastrichterstraat 104

ATELIER HERKENRODE
EXPO, OPEN ATELIER 

Maak kennis met het beeldend werk van Yannick 
Wijnants tussen piano’s van Atelier Herkenrode. In 
het atelier wordt klank als het ware gebeeldhouwd 
en tot leven gewekt. Klank vormt er tegelijk het 
vertrekpunt van artistieke modellen. Het handwerk, 
materiaalgebruik en de beeldtaal die hij toepast voor 
zijn restauratiewerk aan historisch muzikaal erfgoed, 
onderzoekt en hanteert hij ruimer als beeldend 
kunstenaar. Toevallige pianistieke momenten niet 
uitgesloten.

Info-Circle Doorlopend van 18u – 23u  ∙  Havenstraat 16 
www.atelierherkenrode.be

© TOYKYO

© Yannick Wijnants
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B-CLASSIC - THIS IS 
NOT A LOVESONG 
(AMBTSWONING 
GOUVERNEUR)

CONCERT   
 

Speciaal voor Kunstennacht is gouverneur 
Jos Lantmeeters gastheer voor het project 
This is not a lovesong. Laurens Mariën gaat 
samen met Jasper Segers (Sylvie Kreusch), 
actrice Laurence Roothooft en Maya Dhondt 
aan de slag met unieke liefdesverhalen uit 
de Hasseltse Katarinawijk. Er zijn twee 
concerten tijdens Kunstennacht. Het aantal 
plaatsen is beperkt. 

Info-Circle Concert om 20u en concert om 22u 
Max. 75 plaatsen per concert. 

 Inschrijven kan vanaf 
3 mei om 19u op de 
website van B-Classic.   
Gouverneurswoning, 
Lombaardstraat 25 
www.b-classic.be

BIBLIOTHEEK HASSELT 
– LIMBURG: GEDRUKT 
VERLEDEN – OVER 
BOEKEN GEDRUKT 
VOOR 1840

EXPO    

Bibliotheek Hasselt Limburg is de thuis van 
een waardevolle collectie (7500 ex.) oude 
drukken, allen gedrukt vóór 1840. De expo 
van deze verzameling illustreert mooi de 
geschiedenis van het boek.
Tijdens Kunstennacht kan je een exclusief 
bezoek brengen aan het erfgoeddepot, de 
aangepaste ruimte in de bibliotheek waar 
de boeken in optimale omstandigheden 
bewaard worden.

Info-Circle Doorlopend van 18u – 23u  ∙  Bezoek aan 
erfgoeddepot om het half uur tussen 18u30 
en 22u00, vol = vol  ∙  Bibliotheek Hasselt 
Limburg, Martelarenlaan 17 
www.bibliotheek.hasselt.be

BART DEGLIN – 
THIS IS THE WAY I 
REMEMBER IT TO BE 

EXPO   

Deze editie van Kunstennacht geen open 
atelier, maar wel de expo ‘This is the way I 
remember it to be’, waar Bart nieuw werk 
toont op papier en doek.

Info-Circle Doorlopend van 18u – 23u 
The Box, Maastrichterstraat 34 
www.bartdeglin.be

© Bart Deglin
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BIRGIT STULENS – Natura 
Natura, The Temple of Pan

EXPO    

Verwijzend naar Baruch Spinoza’s term uit zijn Ethica 
is de mens verbonden met alle vormen van bestaan 
in de natuur, en staan wij niet boven of los van het 
universum rondom ons.  Birgit Stulens portretteert 
het bos als tempel, de boom als zuil in al haar serene 
monumentaliteit en mystiek.

Info-Circle Doorlopend van 18u – 23u  
Jade, Dr. Willemsstraat 19  ∙  www.birgitstulens.com

CCHA – EN TOCH IS DE 
NACHT NIET UITZICHTLOOS 
ZOLANG ER SNEEUW LIGT 

EXPO    

Groepsexpo met fotowerk van Iwert Bernakiewicz, 
Nele Van Canneyt, memymom, Olga Karlovac, 
Jean Godecharle, Elisabeth Waltregny, Dieter 
De Lathauwer, Cato Van Rijckeghem en Koen 
Broos. Deze beelden gaan in dialoog met tekst- en 
audiofragmenten van Lord Byron, Dylan Thomas, 
Seamus Heaney, Patti Smith, John Cale, The Moody 
Blues. Curator van de expo is Gerhard Verfaillie. 

Info-Circle Doorlopend van 18u – 23u  ∙  CCHA, Kunstlaan 5   
www.ccha.be

CCHA – DIANA HERZ – 
GENRE ZERO

EXPO   

Diana Herz gaat op zoek naar de relatie en vooral de 
grenzen tussen beeld en ver-beeld-ing, in concreto 
tussen schilderkunst en fotografie. Door deze 
methodiek (re-)construeert ze uit alle beeldlagen 
een nieuwe poëtische schoonheid.

Info-Circle Doorlopend van 18u – 23u  ∙  CCHA, Kunstlaan 5 
www.dianaherz.be

© Cato Van Rijckerghem

© bluai

CAFE CAFE – 
OPTREDEN BLUAI

CONCERT

Superstraffe, dromerige indie 
folk/pop gesmeed door Catherine 
Smet, live ondersteund door 
een geweldige band. Rijgt 
de successen aan elkaar in 
Soundtrack, De Nieuwe Lichting 
en Humo’s Rock Rally. 

Info-Circle Optreden om 21u 
Café Café, Meldertstraat 40 
www.cafecafe.be
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DE SERRE – 
DIGITALE KUNST 
ANNO 2022

EXPO, PERFORMANCE 
 

De Serre focust op de digitalisering 
van kunst en de pro’s en cons van 
blockchain toepassingen. Limburger 
wereldburger Bert Dries aka 
Musketon komt vertellen hoe zijn 
illustraties de wereld rondgaan als 
NFT’s, Thomas De Ben legt uit hoe 
hij artiesten en galerijen begeleidt 
richting digitalisering van hun 
werken en Plantrekker Sasha Van 
de Voorde werpt een blik achter het 
technische proces van het ‘minten’ 
en lanceerde onlangs zijn eerste NFT 
collectie. Dimitri Vossen modereert.
Schuif gezellig aan in De Bar van  
De Serre voor het debat en 
aanschouw de digitale werken die de 
wereld veroveren.

Info-Circle Doorlopend van 18u – 23u, 
debat om 20u 
De Serre, Dr. Willemsstraat 34 
www.deserrehasselt.be

CCHA - RONDLEIDING 
EXPO    

Meer weten over de expo’s, fotografen en 
kunstenaars? Ga dan op pad met curator 
Gerhard Verfaillie doorheen ‘en toch is de nacht 
niet uitzichtloos zolang er sneeuw ligt’ en ga in 
gesprek met fotografen/kunstenaars Diana Herz 
en Iwert Bernackiewicz. 

Info-Circle Vertrek om 19u30 
reserveren via www.ccha.be 
CCHA, Kunstlaan 5  ∙  www.ccha.be

DANNY VLIEGEN – 
OPEN ATELIER 

EXPO, OPEN ATELIER

Bezoek het atelier Van Danny Vliegen. Blikvanger 
is het werk “portret van Warren Ellis, violist en 
multi- instrumentalist  bij Dirty Three en The Bad 
Seeds” - acryl op doek 130 x 200 cm.

Info-Circle Doorlopend van 18u – 23u  ∙  Boomkensstraat 7   
www.facebook.com/danny.vliegen.3

MIES COSEMANS EN JOKE 
TIMMERMANS – PORTRAITS, 
DATED, UNTITLED  

EXPO    

Mies Cosemans toont in deze reeks intieme en 
breekbare zelfportretten die zich afspelen in haar 
slaapkamer, maar zich ook verhouden tot een wereld 
waarin een pandemie heerst.
Joke Timmermans dwaalde maandenlang als een 
ontdekkingsreiziger door haar eigen huis op zoek naar 
licht, kleur, compositie en vorm. Hierin beschouwt ze 
zichzelf als figurant.

Info-Circle Doorlopend van 18u – 23u  ∙  CCHA, Kunstlaan 5   
www.joketimmermans.com  ∙  www.miescosemans.com

© Joke Timmermans
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EDDY DETOURNAY 
– OPEN ATELIER

EXPO, OPEN ATELIER 

Eddy Detournay stelt zijn atelier en 
woonkamer open.
Hij geeft met zijn tentoongestelde 
olieverfschilderijen een inkijk in 
hoe de wereld bij hem binnenkomt.
Als bezoeker mag je vrij snuisteren 
in zijn ander werk.

Info-Circle Doorlopend van 18u – 23u  
Maastrichtersteenweg 233 A 
www.instagram.com/
eddydetournay

ELISEKAGALLERY  - LIFE IS 
A JOURNEY, NOT A RACE

EXPO 

In een prachtige, rustige omgeving in hartje Hasselt 
kan je kennismaken met de schilderkunst van Eefje 
Van Den Brande, Dimitri Casters en Wouter Verbeken. 
Maar ook de keramiek van Liliane Demeester en de 
sculpturen van Pauline Couble zijn er te bewonderen. 

Info-Circle Doorlopend van 18u – 23u  ∙  Walputstraat 23 
www.elisekagallery.com

FERREM – EXPOGRAM
EXPO 

Wat als… door het bos de bomen… door de aarde de 
diamanten… door de bits de bytes… acht kunstenaars 
elkaar ontmoeten op Instagram? Visueel en virtueel 
verbonden worden vreemden vrienden van de kunst, 
met een gezamenlijke expo als apotheose.  

Info-Circle Doorlopend van 18u – 23u  ∙  UHASSELT – 
Martelarenlaan 42  ∙  www.ferrem.be

© Eddy Detournay

FARRM MEETS TOUT PETIT
EXPO, PERFORMANCE  

Verwacht je bij FARMM aan een sferisch concert 
met videobeelden van vliegende, springende 
en zwevende kinderen. Gerealiseerd i.s.m. de 
wijkgerichte kinderwerking van Arktos.
 (Productie: tout petit - Muziek: Koen Brouwers en 
2 muzikanten - Film: Stanislav Dobek - Regie 
assistentie: Ilke Teerlinck - Concept: Ciska 
Vanhoyland en Lies Cuyvers).
FARRM huisfotografen Robin Todde, Luca Van 
Cruchten en Seppe Germaux documenteerden 
front-en backstage in-house optredens van o.a.                 
The Haunted Youth, Bluai en The Sore Losers en 
stellen dit tentoon in het skatepark.

Info-Circle Doorlopend van 18u – 23u, debat om 20u 
Farrm, Zeilstraat 4  ∙  www.facebook.com/
farrmproductions of www.toutpetit.be

© Bert Dries
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FRED EERDEKENS – 
JAPANSE TUIN

EXPO  

Ter gelegenheid van Kunstennacht zal Fred 
Eerdekens nieuw werk tentoonstellen in de 
Japanse tuin.  Deze unieke buitenwerken zijn 
van een schaal die bij het grote publiek minder 
bekend zijn. 
Ze worden getypeerd door het gebruik van 
harde materialen zoals cortenstaal.  Deze 
contrasteren met de vaak vloeiende lijnen die 
als een pennenstreek door zijn werken vloeien, 
en de zachte materie die taal toch is.

Info-Circle Doorlopend van 18u – 23u 
Japanse tuin, Gouverneur Verwilghensingel 15 
www.fred-eerdekens.be

FREDDY SCHOOFS – 
OPEN ATELIER

EXPO, OPEN ATELIER  

Kunstenaar Freddy over zijn werk: 
“Mijn werk gaat over de stilte en 
het onuitsprekelijke in een intense 
minimalistische stijl. De emoties van de 
moderne mens. Het is niet de mens die 
ik wil schilderen, wel het mensbeeld. 
Mijn kunstenaarschap is in geen geval 
een keuze, wat ik doe is wat ik ben. Ik wil 
traditioneel zijn maar niet conventioneel.”

Info-Circle Doorlopend van 18u – 23u 
de Gerlachestraat 5  
www.freddyschoofs.com

© Toutpetit

© Fred Eerdekens

© Freddy Schoofs

© YOC 2022

GALERIE DESSERS – 
PALIMPSET - 530m² 
hedendaagse kunst

EXPO  

YOC is een platform dat zichtbaarheid voor 
hedendaagse kunstenaars ambieert die niet 
verbonden zijn aan een galerie. De geselecteerde 
kunstenaars zullen 530m2 invullen om zo een 
sterk collectief geheel neer te zetten. Hoewel 
de beeldtaal van elke kunstenaar persoonlijk 
is, wordt diversiteit geen valkuil, maar wel de 
fundering van een intrigerende dialoog.

Info-Circle Doorlopend van 18u – 23u  ∙  Ridderstraat 4 & 
Leopoldsplein 9  ∙  https://yoc.today
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DE HANGAAR,  
theaterwerkplaats  
van Hendrik&Co

OPEN ATELIER, PERFORMANCE

Theatergezelschap Hendrik&Co is 
ontsproten aan het brein van Danie 
Jordens. Samen met zijn zoon Jules 
versmelten ze Griekse mythologie tot 
een dialoog van woord en beeld. In 
Mythanique brengen ze dit samen én 
tot leven, voor u in hun atelier.

Info-Circle Doorlopend van 18u – 23u 
De Hangaar, Kempische Steenweg 87 
www.hendrikenco.net

JENEVERMUSEUM  
– NOT YOUR USUAL 
JENEVER  

EXPO

Jenever en alchemie? Jenever en 
sluikstokerij? Jenever en distilleerkunst?
Vijf jonge kunstenaars uit verschillende 
artistieke disciplines – afgestudeerd aan 
de PXL – verdiepten zich in het wonderlijke 
verhaal van jenever. Ze brengen elk een 
eigen creatieve interpretatie van een 
belangrijk hoofdstuk uit die langlopende 
jenevergeschiedenis van meer dan 500 jaar.
Line-up: Robin Hombrouck, Lisse Loos, 
Aaron-Victor Peeters, Kobe Ruysen, Roel 
Vandermeeren.

Info-Circle Doorlopend van 18u – 23u. Tussen 
20u-21u meet & greet met de kunstenaars  
Jenevermuseum, Witte Nonnenstraat 19 
www.jenevermuseum.be

© Jelle Van Seghbroeck 2020

HERMAN MAES EN 
JOKE TIMMERMANS 
– CURATOR IN 
EIGEN HUIS, EEN 
KUNSTENAARS- 
WONING

EXPO, OPEN ATELIER

Herman Maes (1959) is beeldend 
kunstenaar, curator en 
kunstverzamelaar. Joke Timmermans 
(1980) is fotografe, journaliste en 
docente. Hun 19de eeuwse huis is al 
decennialang een kunstenaarswoning. 
In huis plaatsen ze alle mogelijke 
kunstvormen naast en tegenover 
elkaar, van historische avant-garde 
tot actuele kunst. Zo is hun huiselijke 
omgeving voortdurend in verandering. 
Tijdens de kunstennacht stellen ze 
hun woning open voor het publiek. Ze 
willen de bezoeker kunst op een andere 
manier laten beleven, uit de museale 
context, in een huiselijke sfeer. 

Info-Circle Vier rondleidingen die telkens 
op het uur beginnen, vanaf 18u. 
Voorinschrijven is niet mogelijk. 
De avond zelf kan je reserveren via 
kleurentickets.  ∙  Leopoldplein 32 
www.hermanmaes.com 

© Tahume
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JOËLLE KALMES - 
mood shivers

EXPO  

Joëlle is een abstract kunstenaar. Ze koppelt de 
blik van anderen op de omgeving met haar eigen 
kijk hierop. Hierdoor refereert ze in haar werken 
aan de realiteit die intuïtief transformeerde 
naar vorm en kleur tot een krachtig samenspel 
van vlakken, opgebouwd met olieverf, acryl en 
oilsticks op handgeschept papier. 

Info-Circle Doorlopend van 18u – 23u  ∙  Kunstzaal onder de 
toren, Thonissenlaan 15  ∙  www.joellekalmes.art

KAROLIEN BOLLEN – 
ROUTE RUNKST 

EXPO  

Intieme sfeerbeelden van een rustige wijk. 
Snapshots van dingen die haar opvielen 
bij het uitlaten van de hond. Het maakt de 
dagelijkse routine interessanter. De routine 
van haar route in Runkst. 

Info-Circle Doorlopend van 18u – 23u 
Van Groenten, Runkstersteenweg 39 
www.karolienbollen.com

KUNSTENCAMPUS 
HASSELT - CONCERTEN

CONCERT  

• Opera op het podium – concert met 
literaire teksten en klassieke zang 
Kunstencampus - auditorium  ∙  19u30

• Arne van Coillie – solo piano 
Horse’s Tale, Havermarkt 23  ∙  20u 
Jazz in Hasselt i.s.m. Kunstencampus 
Hasselt

• Flor van Leughenhaege / Mylène 
schrijen / Andres Liefsoens - Jazz trio 
Kunstencampus, theaterstudio  ∙  21u

Info-Circle Kunstencampus Hasselt - auditorium, 
Kunstlaan 12  ∙  Horse’s Tale, Havermarkt 23 
www.kunstencampushasselt.be 

© Joëlle Kalmes

© Karolien bollen

OPEN ATELIERS @ 
KUNSTENWERK- 
PLAATS VONK 

OPEN ATELIER, PERFORMANCE

Kunstenwerkplaats VONK zet de deuren 
van de ateliers in het voormalige 
Veldemangebouw open. Maak kennis met 
het Griekse kunstenaarsduo Tåhume en 
VONK-kunstenaars Kristof Vrancken, Indra 
Wouters, Jorden Boulet, Joke Hansen, 
Anton Kusters, Elias Ghekiere en Marnik 
Neven. Kom zeker langs en drink een 
drankje aan de bar!

Info-Circle Doorlopend van 18u – 23u   
Kempische Kaai 85 
www.vonkateliers.com
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Het Labo - C-Post 
EXPO

Tijdens de lockdown ontdekte ook 
het Labo een nieuwe manier van 
vergaderen: de online meeting. 
tijdens één van die sessies werd 
het idee geopperd om elkaar een 
voorwerp toe te sturen in een 
B-Post Postpak, er iets aan toe 
te voegen en dan weer door te 
sturen naar de volgende laborant. 
Zo werd B-post mee in het bad 
gesleurd van het C-post project.

Info-Circle Doorlopend van 18u – 23u 
Pand Koloniale Waren,  
Kon. Astridlaan 81 
www.hetlabo.be

LILY NEYS 
& JENNIFER 
BRUINENDAAL - 
YIN 

EXPO

Niets is wat het lijkt. 
In het licht van elke dag flirten we 
met aspecten die diep in onszelf 
verborgen liggen. Godinnen, vol 
van leven, ongekende potenties 
stil wachtend in de duisternis van 
de baarmoeder. Het Heilig portaal 
geeft ons toegang tot krachten 
voorbij geboorte en dood.

Info-Circle Doorlopend van 18u – 23u 
UHASSELT – Martelarenlaan 42

MAISON FLORIDA – DE 
DIALOOG VAN DE KUNST

EXPO, PERFORMANCE

Mathias Kuypers en Vaast Colson beëindigen een 
spectaculaire 48 uur marathon performance. 
Steebz Khuan en Rose van Bergen, Lara 
Manganiello en Lotte Vocking, Robin Ricky 
en Jonathan Frederix exposeren en doen 
performances. Julie van der Vaart en Sebastian 
Josep Ferran Theuns gaan in gesprek over ‘de tijd’ 
om 19u. Tot slot toont Mike Feijen de groeiende 
collectie litho prints uit Paperplain Editions.

Info-Circle Doorlopend van 18u – 23u  ∙  Vissersstraat 3 
www.theschool.city/event/lente-festival/

MAISON FLORIDA – DE 
HERDEFINITIE VAN DE 
FINISSAGE

EXPO, PERFORMANCE

MUVLA KUHA (Museum Voor de Laatste Kunst 
Hasselt) is een onderzoek naar de mechanismen 
die een museum tot museum maken. Acht 
openingsdagen gaan vooraf aan het Kunstennacht 
event: het einde van MUVLA KUHA zal tevens ook 
het einde zijn van 8 gepresenteerde kunstwerken. 
Deze worden gesublimeerd van vaste vorm naar een 
metaal beeld in een feestelijke finissage tijdens de 
nacht van Kunstennacht.

Info-Circle Van 23u – 03u  ∙  Vissersstraat 3 
www.theschool.city/event/lente-festival/

© Lily Neys

© Boumediene Belbachir
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HET NIEUW-
STEDELIJK 
IN BEELD – 
BOUMEDIENE 
BELBACHIR

EXPO

Boumediene Belbachir (1989, 
Genk) is sinds 2018 vaste 
voorstellingsfotograaf van Het 
nieuwstedelijk. Hij toont een 
selectie uit zijn werk.

Info-Circle Doorlopend van 18u – 23u  ∙  De 
Nieuwe Zaal, Maastrichterstraat 
96  ∙  www.denieuwezaal.be

MODEMUSEUM –  
EXPO DRESSUNDRESS / 
WORKSHOP NAAKTMODEL 
TEKENEN 

EXPO, WORKSHOP

Tijdens Kunstennacht viert het Modemuseum 
het menselijk lichaam. Zo is de tentoonstelling 
DRESSUNDRESS gratis toegankelijk.
Daarnaast kan je ook inschrijven voor een workshop 
naaktmodel tekenen. Verschillende naaktmodellen 
zullen individueel of samen poseren. Observeer 
vormen, schets houdingen. Want wat zie je 
eigenlijk? Hoe toon je dit op papier?
Deze activiteit is zowel geschikt voor beginners als 
voor gevorderde tekenaars. 

Info-Circle EXPO: doorlopend van 18u-23u  ∙  WORKSHOP: 
Sessie 1: 19u, Sessie2: 20u, Sessie 3: 21u.  
Vrije deelname maar plaatsen zijn beperkt. 
Inschrijven kan via de website.  ∙  Modemuseum, 
Gasthuisstraat 11  ∙  www.modemuseumhasselt.be

PXL-MAD – SLOPER EVENT
EXPO

De studenten van Interaction & Motion Design lieten 
hun creativiteit en kunde los op de single ‘Hang ‘m 
High’. Het resultaat kan u in première zelf horen en 
zien tijdens Kunstennacht.
Bovendien heeft het thema ‘Sloper’ 13 hedendaagse 
kunstenaars geïnspireerd tot verrassend werk dat u 
op de expo kan ontdekken en dit in aanwezigheid van 
Sloper-leden Cesar Zuiderwijk en Mario Goossens.
Tijdens Kunstennacht komt ook kunsthumaniora 
PIKOH in beeld. De leerlingen Audiovisuele Vorming 
pakken uit met BYOB. ‘Bring Your Own Beamer’. 
Aan de foto’s en video’s die geprojecteerd worden 
in de gangen van gebouw C, zal je zeker geen kater 
overhouden. 
De leerlingen Toegepaste Beeldende Kunst stellen 
met het ‘Veloscreen’ project al fietsend hun werken 
voor. Deze zijn te zien via lichtgevende schermen op 
de wielen.

Info-Circle Doorlopend van 18u – 23u  ∙  PXL-MAD School of 
Arts, Gebouw C, Elfde Liniestraat 24 
www.pxl-mad.be

Multiple Duo: 
Tom Stöckl (D) & 
Julian Steimer (D) 

EXPO 

Tom Stöckl (productdesigner/
juweelontwerper) en Julian 
Steimer (beeldend kunstenaar/
juweelontwerper) openen tijdens 
Kunstennacht hun expo ‘Multiple 
duo’. 

Info-Circle Doorlopend van 18u – 23u 
Huis Pauwels Spaenjers – 
Multiple, Maastrichterstraat 
64-66  ∙  www.multiple66.eu

© Boumediene Belbachir
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QUINTEN TORP – 
STILLEVENS VAN 
GROENTEN 

EXPO

Een diner samen met zijn dochter bij 
Vangroenten inspireerde Quinten Torp 
voor het maken van stillevens van 
groenten, als een soort van verpozing. 
Bij Vangroenten toont hij een reeks 
pasteltekeningen en kleine aquarellen.

Info-Circle Doorlopend van 18u – 23u 
Van Groenten, Runkstersteenweg 39 
http://quintentorp.blogspot.com/

OPEN ATELIER SABINE 
MAES, Frieda Bollen 
en Luc Gielis + Open 
repetitie FENCE 

EXPO, OPEN ATELIER, CONCERT

Teken-, beeldhouw- en schilderkunst in al zijn 
puurheid. Sabine Maes opent haar atelier voor 
het grote publiek waar ook werk van Frieda 
Bollen en Luc Gielis wordt tentoongesteld. 
Limbo-poppers Fence zorgt voor muzikale 
omkadering met een open repetitie.

Info-Circle Doorlopend van 18u – 23u  ∙  Open repetitie 
Fence om 20u30  ∙  Atelier gelatine site, 
Armand hertzstraat 35  ∙  www.sabinemaes.be

Smartlab – Act XIX -  
‘In a time of deceit. 
Telling the truth is a 
revolutionary act.’

EXPO

Stevens & Van Orshaegen zijn pragmatische 
ontwerpers met de mindset van een 
kunstenaar… als kinderen van hun tijd niet 
ongevoelig voor de media. 
Met een citaat dat aan Orwell toegeschreven 
wordt, nemen zij stelling tegenover het 
fenomeen van fake news.  “Wat valt er nog te 
geloven van wat er op ons beeldscherm komt?”

Info-Circle Doorlopend van 18u – 23u  ∙  Smartlab, 
Spoorwegstraat 50  ∙  www.smartlab.be

Souâd Feriani meets 
Panamarenko

EXPO

Mode ontwerpster Souâd Feriani zal een aantal 
van haar ontwerptekeningen tentoonstellen met 
exclusief werk van Panamarenko, waaronder een 
origineel object van de Prova Car.

Info-Circle Doorlopend van 18u – 23u  ∙  Souâd Feraini, 
Dr. Willemsstraat 13  ∙  www.souadferiani.com

© Quinten Torp

© Panamarenko
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Expo SPRNG /  
in eigen atelier

EXPO, OPEN ATELIER

SPRNGs cartoonachtige visioenen 
worden meestal bewoond door 
fictieve, androgyne personages. 
Minder gebaseerd op rede, meer 
op intuïtie. Een referentie naar 
primitieve kunst. Al verschillen de 
werken sterk in stijl, conceptueel 
horen ze samen. 

Info-Circle Doorlopend van 18u – 23u 
SPRNG, Meldertstraat 28 bus 5 
www.arturo.art

STEDELIJKE 
KUNSTENCAMPUS 
– ANDERLAND 2 

EXPO

Anderland kan gelezen en verbeeld 
worden op verschillende manieren. 
Anderland is kleur, vorm, beeld, 
concept, lijn, vlak, materie en is 
eigenlijk onbeschrijfelijk: het is alles 
en niets. Elke kunstenaar-leraar 
onderzoekt het concept Anderland 
vanuit de eigen beeldtaal.

Info-Circle Doorlopend van 18u – 23u 
UHASSELT – Martelarenlaan 42 
www.kunstencampushasselt.be

STEDELIJKE KUNSTEN-
CAMPUS - BEELDENSTORM

EXPO

In een cultuur waar er een zeer sterke 
beeldgeletterdheid is, wordt de rol van het beeld 
bevraagd en roept de aanwezigheid van een beeld, 
emoties, bedenkingen en reacties op. Het beeld is 
nooit neutraal.
Wij geven u een storm van beelden op een locatie 
waar de verbeelding zijn vrijplaats krijgt.

Info-Circle Doorlopend van 18u – 23u 
Stedelijke Kunstencampus, Kunstlaan 12 
www.kunstencampushasselt.be

STREET ART FESTIVAL – 
GRAFFITIJAM

EXPO, PERFORMANCE

Street Art Festival & Easterjam slaan de handen 
in elkaar voor een graffitijam aan de legale 
muren in Hasselt. Een jam ter nagedachtenis 
van Jeroen Mathijs aka Jones/Shiver/Coner. 
Tijdens Kunstennacht wordt er ook een boek 
gepresenteerd met een selectie van zijn werken.

Info-Circle Doorlopend van 18u – 23u  ∙  Legal walls ter hoogte 
van Elfde Liniestraat  ∙  www.streetartfestival.be

HET STADSMUS –  
DE NIEUWSGIERIGE 
HASSELAAR

EXPO

Speciaal voor de Hasseltse Kunstennacht opent 
Het Stadsmus in avant-première de deuren 
van de gloednieuwe expo ‘De Nieuwsgierige 
Hasselaar’. Samen met zowel de kunstenaars als de 
organisatoren krijg je de kans een exclusieve blik 
te werpen op de werking van deze burgerbeweging 
waarin vele Hasseltse kunstenaars zich engageerden. 

Info-Circle Doorlopend van 18u – 23u  ∙  Het Stadsmus, 
Guido Gezellestraat 2  ∙  www.hetstadsmus.be

© Streetartfestival
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STUDIO STAD  – 
vzw PERSPECTIEF

EXPO

Perspectief vzw en P-Art stellen u 
werk voor van een 20-tal kunstenaars 
van verschillende achtergrond en/of 
afkomst in de groepstentoonstelling  
‘A New Beginning - Een nieuw begin’.

Info-Circle Doorlopend van 18u – 23u 
Studio Stad, Sint-Jozefsstraat B.10

VILLA VERBEELDING – 
ILLUSTRATIETALENT 
IN DE KIJKER 

EXPO, WORKSHOP

Tijdens Kunstennacht barst Villa Verbeelding 
van het illustratietalent. Zo openen ze de nieuwe 
expo ‘Vlaamse Illustratoren in Biënnale Bratislava’ 
met een selectie van topillustratoren die Villa 
Verbeelding samenstelde.
Verder signeren illustratoren je lievelingsboek, 
studenten Illustratie zetten je favoriete letter op 
papier … en in het atelier kan je je eigen letter 
ontwerpen.

Info-Circle Doorlopend van 18u – 23u  ∙  Villa Verbeelding, 
Bampslaan 35  ∙  www.villaverbeelding.be

MUZIEKODROOM 
– KUNSTENNACHT 
AFTERPARTY 

CONCERT

Hoe later op de avond, hoe schoner het volk. In 
Muziekodroom kan je vanaf 23u terecht voor de 
officiële Kunstennacht -afterparty. 
Limburger/wereldburger FAISAL herdefinieerde 
de term ‘feest’ al op de grote festivals en is 
de term ‘funk master’ ondertussen meer dan 
waardig.
MR CRITICAL vertrekt ook vanuit ‘da funk’ om 
via hip-hop, rock&roll, disco en afrobeat u de 
dansvloer op te jagen.

Info-Circle 23u – 03u  ∙  Muziekodroom, Bootstraat 9 
www.muziekodroom.be

© Martin Oluwadiran

VILLA BASTA 
– BLIND DATE 
CARAVAN 

CONCERT

Tijdens kunstennacht organiseert Villa 
Basta mini-concerten in een unieke 
setting. Wil je je laten verrassen en 
een nummertje doen? Meld je dan aan 
bij de caravan en kom helemaal aan je 
muzikale trekken.

Info-Circle Doorlopend van 18u – 23u 
Villa Basta, Vissersstraat 2  
www.villabasta.be
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Z33 – PLEASE DO TOUCH
EXPO

Vernissage Lore Langendries –  
Please Do Touch
In haar werk gebruikt ze de wilde patronen en 
imperfecties van dierenhuiden om objecten te 
creëren die uitnodigen om aan te raken en te 
koesteren. Speciaal voor Kunstennacht wordt 
elke bezoeker geringd met een papieren sieraad.  

Expo On-trade-Off: Changing Myths
On-Trade-Off, een collectief van Belgische en 
Congolese kunstenaars verkent de complexe 
linken tussen grondstoffen, globale handel, 
elektriciteit en energie. Ze vertrekken hierbij 
van een nieuwe zoektocht naar lithium in Congo.

BC architects & studies & materials –  
Same Same but Different
In deze tentoonstelling van het Brusselse BC 
architects & studies & materials ontdek je hoe 
architectuur kan meewerken aan de zoektocht 
naar alternatieve grondstoffen. Ze werken 
hiervoor met eeuwenoude materialen als leem, 
stro, natuursteen. 

Vernissage Abiotic
Abiotic verwijst naar de niet-biologische 
factoren die ons ecosysteem mee vormgeven, 
zoals water of licht. Masterstudenten 
Beeldende kunsten/Fotografie verbinden in 
deze expo hun ervaring van de postindustriële 
wereld met het menselijk lichaam en zijn 
toekomst. I.s.m. Beeldende kunsten/
Fotografie, Luca School of Arts  (C-Mine)

Info-Circle Doorlopend van 18u – 23u, cocktail happy 
hour van 18u-19u  ∙  Z33, Bonnefantenstraat 1 
www.z33.be

50

GRONDLEGGERS
 
Jeugd Hasselt en Dienst Cultuur slaan de handen 
in elkaar voor het project GRONDLEGGERS.
In de schoot van Kunstennacht willen we jong 
muzikaal talent een podiumkans geven en zo 
bijdragen tot een extra muzikale beleving.
De optredens en showcase vinden plaats 
op niet voor de hand liggende locaties en de 
plaatsen zijn beperkt. Tijdig erbij zijn dus.

VIGGRIA is het songwriter-avontuur van 
Jan Viggria, gitarist bij The Guru Guru en 
Statue. Hij laat zich inspireren door onder 
meer Nick Drake, Sufjan Stevens, Elliott 
Smith en John Martyn.

Info-Circle 19u - 19u30  ∙  Beiaardtoren, Vismarkt z/n

OSAKA RIOT is het soloproject van 
muzikale duizendpoot Ewout Decraene. Op 
zijn modulaire synth brengt hij ter plekke 
geïmproviseerde nummers met de nodige 
crush, kicks en bass. Elke set is anders, 
maar steeds keihard de moeite. Je zou ze 
eigenlijk allemaal gezien moeten hebben 
om het volledig te begrijpen. 

Info-Circle 20u – 20u40  ∙  Kelder Peterseliesteeg

HYALYTE, een Limburgs exportproduct 
van topkwaliteit. Hij brengt hiphop 
en bass-sounds, maar durft ook te 
experimenteren met de occasionele dub 
wobble, house banger of disco track. 

Info-Circle 21u – 22u  ∙  Oud Gerechtshof, Havermarkt 10

AVA EVA Houthalense Bruxelloise, beats 
waarbij de heupen gaan zwieren. Ava Eva 
heeft van de welbekende crisis gebruikt 
gemaakt om haar deejay carrière te 
lanceren. Van disco tot electro: waar Kaat 
komt, schijnt de zon!

Info-Circle 19u00 – 23u00  ∙  Rederij Limburgia boot 
(shuttle tussen Quartier Canal en  
Quartier Bleu)
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VISIT HASSELT
VISIT HASSELT zal tijdens 
Kunstennacht geopend zijn tot 
22u. Je kan er terecht voor alle 
info ivm Kunstennacht.

56

Info-Circle 18u – 22u 
Visit Hasselt,  
Maastrichterstraat 59 
www.visithasselt.be


