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MET OPEN ARMEN

De zomer ligt achter ons, maar mogen we nog even 
terugblikken? Onder de noemer van Zomerslag 
activeerden we de ruime C-mine site en jij 
– bezoeker – deed gewillig mee. Zelfs de regen kon 
je niet tegenhouden, integendeel, elke plensbui gaf 
aanleiding tot een uitzinnige regendans. 

Genkse rapper en woordkunstenaar Aria (Goeie 
Jongens) voorspelde het al bij de aftrap van 
de zomer:

Iedereen is alles kwa Corona spuugzat
tijd voor draaien aan het stuur naar een ander pad
Tijd voor terug publiek te zien in publieke ruimtes

(…)
Wees welgekomen ongeacht van waar ge komt

geen moeilijk ellebogewerk, open arme, da is ons

Je was er duidelijk klaar voor, je bent er nog 
altijd klaar voor. C-mine presenteert een multidis-
ciplinair programma: beeldende kunst, theater, 
dans, architectuur, muziek, woord, circus, … Met open 
armen heten we je welkom.
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23.10 – 16.01.22

Marianne Berenhaut
Mine de rien

Di – Zo 10-17u – eerste verdieping energiegebouw

€ 8 / € 6 (incl. toegang tot expo Nalini Malani)

C-mine en CIAP presenteren samen de exclusieve tentoonstelling ‘Mine de rien’ van 
de Belgische kunstenares Marianne Berenhaut (°1934). De solotentoonstelling biedt 
een intiem inzicht in de rijke en veelzijdige praktijk van de kunstenaar. 
‘Mine de rien’ ontvouwt zich over verschillende ruimtes op de eerste verdieping van 
het Energiegebouw, waar de protagonisten van Berenhauts werk – haar sculpturen 
samengesteld uit dagelijkse voorwerpen – de unieke interieurs van deze voormalige 
mijnsite bewonen en animeren. 

23.10 – 16.01.22

Nalini Malani
Can You Hear Me?

Di – Zo 10-17u – galerie

€ 8 / € 6 (incl. toegang tot expo Marianne Berenhaut)

Nalini Malani (°1946) is een pionier in de videokunst in India. Haar werk en sociaal
activisme werden geëerd met tal van overzichtstentoonstellingen en op biënnales 
over de hele wereld. Can You Hear Me? bestaat uit 88 geprojecteerde animaties,
gemaakt tussen 2017 en 2020. Handgetekende afbeeldingen overlappen met teksten 
en geluiden. In deze installatie veroorzaakt de gewelddadige dood van een kind in 
India een stroom van beelden en ideeën die het nationale trauma overstijgen, om een 
aanklacht te vormen tegen sociale onrechtvaardigheden wereldwijd. Can You Hear 
Me? wordt georganiseerd door Whitechapel Gallery (Londen) in samenwerking met 
C-mine. Na Londen, Mumbai en Málaga is Genk de eerste locatie in België waar deze 
aangrijpende installatie wordt tentoongesteld.   

EXPO
↘

EXPO
↘

mijnsite bewonen en animeren. 

© Nalini Malani, foto Ranabir Das
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THEATER
↘

06.10

De Kolonie MT / 
Lucas Van den Eynde -
Onheil in de Black Creek

20u15 – grote zaal

€ 18 / € 15 / € 13

Een stomende en stampvoetende muziek-
theaterwestern starring Lucas Van den Eynde, 
Bo Spaenc en Bart Van Huyck in een oervlaams 
cowboyverhaal van Hugo Matthyssen.

19.10

Simon Allemeersch / 
Lucinda Ra - 
Rabot 2

20u15 – kleine zaal

€ 15 / € 12 / € 10

'Hoe is het nu met u?' Deze eenvoudige vraag is 
het startpunt van Rabot 2, een documentaire voor-
stelling van Simon Allemeersch. De titel verwijst 
naar Simons eerdere productie Rabot 4-358, al is 
dit ‘vervolg’ een op zich staande voorstelling.

25.10

Kristien De Proost & 
Bwanga Pilipili - Simon, 
Garfunkel, my sister and me

20u15 – grote zaal

€ 15 / € 12 / € 10

Een nieuwe voorstelling van Kristien De Proost en 
Bwanga Pilipili waarin de live-plaat 'Simon and 
Garfunkels Live Concert in Central Park' een 
centrale rol speelt. Het concert wordt erin op 
eigenzinnige wijze geïmiteerd.

30 - 31.10

BERLIN - 
Ramble Song

20u15 – grote zaal (scène op scène)

€ 18 / € 15 / € 13

BERLIN schuift het documentaire eenmalig 
aan de kant en focust zich op een intrigerende 
en associatieve vertelling. Met Ramble Song 
katapulteert het de muziek – een drijvende 
onderlaag in vorig werk – naar het voorplan. 
Het publiek neemt plaats in een installatie in de 
vorm van een intieme mini-arena.

06.11

Het nieuwstedelijk - 
Hitler is dood

20u15 – grote zaal

€ 18 / € 15 / € 13

Op 30 april 2020 is het precies 75 jaar geleden 
dat Adolf Hitler zich in zijn bunker in Berlijn van 
het leven beroofde. Naar aanleiding van die 
verjaardag brengt C-mine’s ‘artist in residence’ 
Het nieuwstedelijk deze instant klassieker van 
Stijn Devillé weer op de planken.

Het Nieuwstedelijk - Hitler is dood © Bart Grietens
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THEATER
↘

09.11

de KOE, De Nwe Tijd 
en Hof van Eede - 
DAVID of hoe we ons 
bedacht hebben

20u15 – grote zaal

€ 18 / € 15 / € 13

Drie gezelschappen – de KOE, De Nwe Tijd en 
Hof van Eede – maken drie voorstellingen over de 
persoon en het werk van David Foster Wallace. 
'DAVID of hoe we ons bedacht hebben', is het 
eerste deel van dit drieluik. 

12.11

KVS / Bruno Vanden Broecke
& Valentijn Dhaenens - 
Jonathan

20u15 – grote zaal

€ 20 / € 17 / € 15

Jonathan belooft een bizar poëtische voorstel-
ling te worden, een af en toe bevreemdende 
conversatie tussen een robot, een mens en het 
publiek. Een avond vol verwondering en twijfel over 
wat het betekent om een mens te zijn en dus te 
moeten omgaan met verrassingen en tegenslag.

30.11

hetpaleis / 
Simon De Vos - 
Oresteia

20u15 – grote zaal

€ 18 / € 15 / € 13

Samen met muzikanten Tim Vanhamel en Sjoerd 
Bruil van Millionaire waagt regisseur Simon De 
Vos zich aan een muzikale bewerking van een 
van de oudste theaterteksten uit de Westerse 
geschiedenis. Een indrukwekkende cast acteurs 
in een brandend actuele voorstelling met de 
bevrijdende energie van een rockconcert.

01.12

Theater Antigone - 
Paling

20u15 – kleine zaal

€ 18 / € 15 / € 13

In de beeldende en muzikale voorstelling 
‘Paling’ vangt theatermaker Michaël Vandewalle 
de bijzondere maar soms stuntelige relatie 
tussen een vader (Jos Verbist) en een dochter 
(Joke Emmers). Op tragikomische wijze zoe-
ken de twee toenadering. Vaak zoekend, soms 
botsend en soms als een vis in het water.

01.10

Whispering Sons

20u15 – kleine zaal 
Covid Safe Ticket vereist

€ 25 / € 22 / € 20

Het Belgische vijftal Whispering Sons brengt 
een donkere en unieke mix van experimentele 
en hectische postpunk. Met hun beruchte woes-
te liveshows heeft Whispering Sons zichzelf ook 
stevig gecementeerd als een live-band die je ge-
zien moet hebben.

04.10

Geena Lisa,
Andrea Croonenberghs 
& Sam Verhoeven -
Houden van

14u – grote zaal

€ 12 / € 9 / € 7

Na vele succesvolle namiddagen in het Antwerp-
se Sportpaleis komt Houden Van opnieuw tot 
leven. C-mine organiseert samen met de Genkse 
Adviesraad 55+ een heerlijk concert vol nostalgie.

15.10

De Beren Gieren -
C-mine Jazz Night

20u15 – kleine zaal

€ 16 / € 13 / € 11

De Beren Gieren worden beschouwd als één van 
de avontuurlijkste muziekgroepen in de Benelux. 
Verwacht je aan een meeslepende piano, forse 
rockachtige injecties, verstilling en dan weer een 
fikse climax.

16.10

Wim Mertens - 
Inescapable

20u15 – grote zaal

€ 26 / € 23 / € 21 / € 13

Om zijn artistieke 40-jarige jubileum te vieren, 
bereidt de Belgische componist een speciaal con-
certprogramma voor. Mertens biedt zijn fans een 
selectie van zijn bekendste composities en intro-
duceert ook zijn nieuwe album ‘The Gaze of the 
West’ (2020).

08.12

Amara Reta, Rashif El Kaoui & 
Hans Van Cauwenberghe - 
Een jihad van liefde

20u15 – kleine zaal

€ 16 / € 13 / € 11

Op 22 maart 2016 verloor Mohamed El Bachiri zijn vrouw bij de aanslagen 
in Zaventem en Maalbeek. Hij publiceert nadien het boek ‘Een Jihad van 
Liefde’, opgetekend door David Van Reybrouck. Rashif El Kaoui, Amara Reta, 
Hans Van Cauwenberghe en Rachid Atia bewerkten zijn getuigenis tot een 
sobere, tegelijk aangrijpende voorstelling.

16.10

Little Waves presents... 
Spinvis

20u15 – kleine zaal

€ 25 / € 22 / € 20

Erik de Jong alias Spinvis is in twintig jaar uitgegroeid tot een van de meest eigenzinnige en 
veelzijdige artiesten in het Nederlandse poplandschap. Zijn succesvolle debuutalbum uit 2002 leek 
moeilijk op te volgen, maar toch wist hij die kwaliteit te evenaren met wondermooi-weemoedige platen 
als Dagen Van Gras, Dagen Van Stro, Tot Ziens, Justine Keller en Trein Vuur Dageraad.

© Danny Willems

MUZIEK
↘

UITVERKOCHT
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MUZIEK
↘

28.10

Aspen Edities Label Night -
Veder, Poor Isa, Eivind LØnning solo 
C-mine Jazz Night

20u15 – grote zaal

€ 16 / €13 / € 11

Een label staat centraal deze avond. Aspen Edities is 
een klein, onafhankelijk platenhuis dat zich op de 
kaart gezet heeft met prachtig vormgegeven releases. 
De specifieke line-up voor de editie in C-mine is Veder, 
Poor Isa en Eivind Lønning solo. De muziek beweegt 
tussen jazz en improvisatie, hedendaagse klassiek, pop- 
of folkinvloeden, en elektronica.

04.11

Tour / Stijn Segers - 
MUURD

20u15 – kleine zaal

€ 20 / € 17 / € 15

Limburgse murder ballads. Dat hoorden we nog niet 
in de recente popgeschiedenis. MUURD, het nieuwe 
album van TOUR, is een verzameling van moordliede-
ren gezongen in het Zutendaals dialect. Bevreemdende 
schemerzone tussen klassiek, folk en electronica. Voor 
fans van Tindersticks, Nick Cave en donkere Scandinavi-
sche krimi-soundtracks.

10.11

SCHNTZL -
C-mine Jazz Night

20u15 - kleine zaal

€ 16 / € 13 / € 11

Hendrik Lasure en Casper Van De Velde kleuren, 
gewapend met piano en drum, vrolijk buiten de 
lijntjes van de traditionele jazz. Ze presenteren hun 
nieuwste album 'Catwalk' met 12 popsongs, getypeerd 
door SCHNTZL’s open benadering, muzikale humor 
en vertelkracht.

SCHNTZL - C-mine Jazz Night

De Beren Gieren - C-mine Jazz Night
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COMEDY
↘

02.10 / 06.11 / 04.12

'Nuff Said

02.10 – Wim Helsen, Alex Agnew, Judith Okon,  
 Massih Hutak & Kris Mantels
06.11 – Samir Fighil, Kel Assouf, Grizmo,  
 Samira Hoogvliets & Jeroen Leenders 
04.12 – to be announced

20u15 – kleine zaal 

€ 12 / € 9 / € 7

‘Nuff Said werd groot in Antwerpen en vertakte 
de afgelopen 13 jaar naar podia in Genk, Brussel, 
Rotterdam en Amsterdam. Vanaf oktober kan je 
terug elke maand op ‘Nuff Said terecht voor een 
nieuwe show met verse namen. Van comedy en 
hiphop tot jazz en spoken word. 

14.10

Stijn Van de Voorde -
For those about to rock,
I salute you

20u15 – grote zaal

€ 21 / € 18 / € 16

Een voorstelling met straffe muziek, exclusieve 
beelden en mooie (en minder mooie) verhalen 
over grote (en minder grote) muzikale helden.

23.10

Adriaan Van Den Hoof - 
't Zal wel schoon zijn
als het af is

20u15 – grote zaal

€ 29 / € 26 / € 24

Noem het geen compilatie, geen greatest hits 
en al zeker geen nostalgische bui, maar na vijf 
succesvolle voorstellingen en twaalf jaar op het 
podium is Adriaan wel toe aan een terugblik, op-
nieuw met muzikant en trouwe vriend Pelé aan 
zijn zijde.

29.10

William Boeva - B30VA

20u15 – grote zaal

€ 21 / € 18 / € 16

William Boeva is dertig geworden. Dertig. Toen 
we hem vroegen wat hij daarvan vond, riep hij: 
“Ik ben nog altijd jong!” Daarna bekogelde hij ons 
met flippo’s en Pokémonkaarten.

17 & 19.11

Bart Cannaerts -
We moeten nog 
eens afspreken

20u15 – grote zaal

€ 23 / € 20 / € 18

Na een break van vijf jaar, is Bart Cannaerts ein-
delijk terug waar hij het liefste is: op een podium. 
Met zijn vierde avondvullende voorstelling. En 
daarin gaat hij doen wat hij het beste kan: verha-
len vertellen over alles en liedjes zingen over niks. 

01.12

Pieter Verelst - Amai

20u15 – grote zaal

€ 18 / € 15 / € 13

Amai van Pieter Verelst zit opnieuw vol met zijn 
typische humor en muzikale vondsten. Hij zoomt 
in op zijn generatie, materialisme, liefde, relaties, 
angst en wandelende takken. Want amai. Het is 
toch allemaal wat.

24.11

De Kreuners

20u15 – kleine zaal
staand concert 
Covid Safe Ticket vereist

€ 31 / € 28 / € 26

De Kreuners zijn niet met zijn vijven, maar met zijn 
velen. Hun publiek maakt telkens mee de show en 
stuwt Axl, Ben, Jan, Erik en Walter naar nog meer good 
vibes, nog meer meezinghits, nog meer volksfeest.

04.12

Bar d'Amour met 
Karen Verresen & 
Raf Walschaerts

20u15 - grote zaal

€ 26 / € 23 / € 21

Zangeres Karen Verresen (Bovarii) en cabaretier Raf 
Walschaerts (Kommil Foo) duiken in de kikkerpoel die 
liefde heet. Songs en verhalen over alles wat de passie in 
petto heeft voor de liefhebbende mens, zijn hart en zijn 
hormonen: Bar ‘d Amour!

Ten voordele van vzw De Kleine Prins
(Kinderkankerfonds Limburg)

07.05.22

Little Waves Festival 2022:
save the date!

Beleef het indie, folk & singer-songwriter festival
bij C-mine. Bovenaan in je festivalagenda van 2022!

© Bram Vandecasteele

MUZIEK
↘

UITVERKOCHT

UITVERKOCHT
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DANS
↘

26.10

Georgia Vardarou – 
Why should it not be more 
desirable for green fire balls 
to exist than not?

20u15 – kleine zaal

€ 16 / € 13 / € 11

Samen met beeldend kunstenaar David Bergé 
legt Vardarou de brug tussen haar expressie en 
onze kijkervaring. Het prikkelende resultaat: een 
voorstelling die je lost in translation danst om 
opnieuw de poëzie van het lichaam te onthullen.

28.10

Marc Vanrunxt -
Pink & Orange

20u15 – kleine zaal

€ 18 / € 15 / € 13

Choreograaf en danser Marx Vanrunxts Pink 
& Orange – de titel verwijst naar een schilderij 
van Ellsworth Kelly – gaat op zoek naar nieuwe 
verhoudingen en naar communicatie tussen 
onverwachte zaken: wat bevindt er zich tussen 
roze en oranje? Hoeveel is Cage maal Cage? Hoe 
klinkt een cactus?

04.11

Anne Teresa De 
Keersmaeker / Rosas – 
The Goldberg 
Variations

20u15 – grote zaal

€ 28 / € 25 / € 23

De 'Goldbergvariaties' behoren tot het late werk 
van Bach, waarin de componist de mogelijk- 
heden van muzikale thema’s tot het uiterste 
exploreerde in een spel van variaties, canons en 
fuga’s. Samen met pianist Pavel Kolesnikov zet 
Anne Teresa De Keersmaeker haar traject met 
Bach verder in een dialoog met deze variaties.

27.11

fABULEUS / 7 Limburgse 
cultuurhuizen - We Go Places

20u15 – kleine zaal

€ 12 / € 10 / € 8

Choreografe Carli Gellings zet de kracht van een 
individu tegenover de kracht van een groep en 
zoekt zo het onvoorspelbare moment waarop 
alles kan omslaan. Na SNAP XL (2017) is dit de 
volgende creatie met jong Limburgs danstalent 
op het podium.

08.12

Les Ballets C de la B / 
Alain Platel & NTGent – 
Gardenia, 10 years later

20u15 – grote zaal

€ 28 / € 25 / € 23

Wie er 10 jaar geleden in C-mine bij was, zal dit nog niet vergeten zijn. De voor-
stelling wordt 10 jaar na datum terug opgevoerd in een aantal grote theaters 
in Europa, maar ook in Genk! Het denken en spreken over gender en trans- 
gender heeft de voorbije jaren enorm aan kracht gewonnen. De urgentie was 
dan ook groot om Gardenia te herwerken en het opnieuw laten zien.

© Luc Monsaert
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01 - 03.10

Studio ORKA -
Warmoes (7+)

15u & 19u – Volkstuintjes te Zwartberg

€ 16 / € 14 / € 12

Studio ORKA graaft zich onder in de wereld van de 
volkstuintjes en laat het publiek proeven van sappige
frambozen, welriekende prinsessenboontjes en spina-
zie waar je ijzersterk van wordt.

30 - 31.10

Studio ORKA -
Pied de Poule (12+)

15u & 19u – C-mine plein

€ 16 / € 14 / € 12

In een wereld vol gladgestreken en rimpelloze schoon-
heid toont Studio ORKA hoe voor sommige mensen 
geen enkel pak wil passen. Omdat ze worstelen met 
hun lijf en wie ze willen zijn. Een verhaal over hoe een 
schijnbaar perfecte buitenkant schuurt met een onge-
lukkige binnenkant.

30.10 - 07.11

Wondergrond -
Fregjes 'eeuwig zeven'
verjaardagsfeest

tijdslots van 10 tot 17u - C-mine expeditie

€ 12 / € 10 / € 8

Zeven jaar Wondergrond! Toevallig, want Fregje is ook 
zeven jaar. Voor altijd. Dat gaat zo in Wondergrond. 
Omdat Wondergronders niet ouder worden, vieren ze 
hun verjaardag eigenlijk nooit. Fregje vindt dat bijzon-
der jammer… Gelukkig geeft boezemvriend Timmy een
verrassingsverjaardagsfeest. Maar eerst moeten we
helpen met de voorbereidingen!

12.12

Talitha De Decker - Figure it out (6+)

15u

€ 10 / € 7 / € 5

Een dansvoorstelling waarin van een mug een olifant 
gemaakt wordt, en omgekeerd. Een spel van kleuren 
en vlakken speciaal voor kleine mensen met grote
dromen. In première op C-mine!

FAMILIE
↘

FAMILIE
↘

21.11

Kunstendag voor kinderen
LAPdag XL

10 - 17u – energiegebouw

Workshops: gratis na inschrijving
Voorstellingen: € 5

Kom kijken, spelen en beleven met het hele gezin tijdens deze familiedag! Er staan 
dansvoorstellingen en workshops op het programma. En er is nog meer! In de foyer 
staan er tal van doe-opdrachten op je te wachten. In de photobooth kan je je dan 
weer uitleven met kostuums en attributen uit de voorstellingen. 

21.11

LAP vzw -
Level Q (8+)

10u30 – grote zaal

€ 5

Winnen of verliezen! In deze dansvoorstelling
gaan vier spelers tot het uiterste. Spelen ze sa-
men, is het elk voor zich of zit er een saboteur in 
het spel? Geraken ze tot level Q? Wij zijn alvast 
benieuwd! 

21.11

LAP vzw -
Willen meten
wat wij weten (6+)

14u30 – kleine zaal

€ 5

Dans en live muziek komen samen in deze voor-
stelling. Grenzen worden verlegd. Meten en
weten! We vervormen, we verbreden. Wat is 
waar? Wie weet wat?

© Laure-Anne Iserief

© Laure-Anne Iserief
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LEZING
↘

19.10

51N4E -
C-mine, een nieuwe
stadswijk in Genk

20u15 – grote zaal
lezing in het Engels

€ 12 / € 9 / € 7

In 2010 opende het Energiegebouw op C-mine. Het markante gebouw werd gerenoveerd en architec-
turaal ingevuld door bureau 51N4E. Vandaag werkt het bureau samen met het Griekse Point Supreme 
aan een nieuw masterplan voor de resterende terreinen rond de mijngebouwen van C-mine. In deze 
lezing presenteren ze enkele markante projecten.
i.s.m. Architectuurwijzer

10.11

Sluitertijd - 
De Donkere Kamer

20u15 – grote zaal

€ 12 / € 9 / € 7

De Donkere Kamer presenteert topgasten uit verschillende disciplines van de fotografie. De avond 
bestaat uit korte interviews, actuele discussies over fotografie en aandacht voor interessante tentoon-
stellingen. Lieven Vandenhaute is presentator van dienst. Een boeiende avond met Carl De Keyzer, 
Sanne De Wilde, Marleen Daniëls en Heleen Peeters aan het woord over hun fotografieprojecten.

25.11

Korteknie Stuhlmacher -
Architectuur & samenleving

20u15 - grote zaal

€ 12 / € 9 / € 7

Het Nederlandse bureau Korteknie Stuhlmacher Architecten heeft een mooi palmares van Belgische 
projecten. Waaronder hun ontwerp voor het Predikheren in Mechelen, waarvoor ze de Onroerend Erf-
goedprijs 2020 in de wacht sleepten.
i.s.m. Architectuurwijzer

09.12

Ken De Cooman -
The act of building

20u15 - grote zaal

€ 12 / € 9 / € 7

Bureau BC dragen in elk project twee kernwaarden naar voren: participatie en een grote zorg voor 
materiaalkeuze. Ze zijn méér dan een architectenbureau. Hun boek "The act of building” werd in 2018 – 
onder grote belangstelling in de sector – voorgesteld op de Biënnale van Venetië.
i.s.m. Architectuurwijzer
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FILM
↘

ZEBRACINEMA

Zebracinema kleur eindelijk weer het witte doek! Ze tonen arthouse films over heel 
Vlaanderen, ook op C-mine. Elke donderdag (20u15) en zondag (11u) kan je genieten 
van Europese en mondiale producties en debuutfilms van jonge regisseurs. 
In samenwerking met MOOOV

07.10 & 10.10      A Perfectly Normal Family 

14.10 & 17.10      Rouge 

21.10 & 24.10      Nomadland 

04.11 & 07.11      Kuessipan 

11.11 & 14.11      The man who sold his skin
 

18.11 & 21.11      Quo vadis, Aida

25.11 & 28.11      Sound of metal

02.12 & 05.12      Onoda
 

16.12 & 19.12      First cow

23.12 & 26.12      There is no evil

Deze films worden vertoond bij Pathé Genk (Euroscoop) – tickets zijn beschikbaar via de website van Pathé.

12 - 13.11

Mardulier en Deprez - 
Dieselnation

20u15 – kleine zaal

€ 12

Mardulier & Deprez heeft een reputatie opgebouwd met hun hilarische, banale post-internet kunst.
Voor Dieselnation liet het kunstenaarsduo zich inspireren door het truckersleven.
i.s.m. Theater op de Markt / Dommelhof

26.11

Tim Oelbrandt - 
Heen en terug (12+)

20u15 – kleine zaal

€ 14 / € 11 / € 9

Laat je meevoeren in een absurde wereld van magie en het onderbewustzijn. 
Is het echt of zijn het truken van de foor? Dat mag je zelf uitmaken. ‘Heen en 
terug’ wordt een waanzinnige avond, vol humor en geniale hersenspinsels.

CIRCUS
↘

© Michiel Devijver
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IN DE BUURT
↘

C-MINE EXPEDITIE 

€ 10 / € 8 / € 6
Di – zo: 10 – 17u
Gesloten op maandag, Kerst- en Nieuwjaarsdag

Tien meter onder de grond maak je kennis met het mijnverleden van C-mine met innovatieve en 
boeiende installaties in een architecturale setting. Het hoogtepunt? De beklimming van de immense 
schachttoren, de hoogste van België. 

Nieuw in 2021
Voor wie dieper wil graven in het rijke mijnverleden van de steenkoolmijn van Winterslag is er sinds 
dit jaar de audiogids. Zo word je op eigen tempo door de expeditie – en de geschiedenis van de mijn – 
geloodst. 

Kom je met het hele gezin? Dan staat Cyriel de Krekel je op te wachten. Ga samen naar hem op zoek 
in de gangen van C-mine expeditie, gewapend met je expeditieriem en -boekje. Je kan je verjaardag 
ook vieren met Cyriel, hij verwelkomt de jarige en de vriendjes voor een avontuurlijk verjaardagsspel.

Bedrijven en andere organisaties kunnen C-mine expeditie boeken in het kader van een teambuil-
ding. Dat kan ook exclusief, na de openingsuren. Combineer je dit graag met een vergadering of 
congres? Op pagina 24 vind je alles over het huren van C-mine als architecturale setting. 

IN DE BUURT 

31 hectare, zo groot is de C-mine site. We nodigen je dan ook graag uit om op wandel te gaan, zowel 
op C-mine als in Genk. 

Op en rond C-mine
Pal tussen de twee immense schachtbokken op het plein tref je Labyrint, het kunstwerk van archi-
tectenduo Gijs Van Vaerenbergh. In de voormalige Lampisterie-en badzalen huist cinema Pathé 
(Euroscoop) met naast populaire filmprogrammatie ook de arthouse selectie door MOOOV met 
Zebracinema. Via de brede trappenpartij verlaat je de C-mine site en kom je uit op de Vennestraat, de 
Straat van de Zintuigen. Daar krijg je de hele wereld op je bord, bij de vele restaurants en cafés. Er zijn 
ook enkele shops en galeries gevestigd.

Wandel je richting het noorden van de site, passeer je lang de studio van keramist Pieter Stockmans. 
Voorheen één van de magazijnen van de mijn, nu ingevuld door een wondermooie shop vol ‘Stock-
mansblauw’ en een overzichtstentoonstelling van Stockmans zijn oeuvre.

Leren of werken op C-mine? Bij LUCA School of Arts worden de opleidingen Animatiefilm, Fotogra-
fie, Game Design, Televisie-Film, Productdesign en Interaction Design aangeboden. Op de site huizen 
ook heel wat bedrijven in de creatieve sector. Van start-ups bij C-mine Crib tot gevestigde namen 
verspreid over de C-mine gebouwen. Deze plekken zijn enkel toegankelijk voor bezoekers na afspraak.

Genk raakt je diep
De onthaalmedewerkers van C-mine bezoekersonthaal zijn niet enkel het eerste aanspreekpunt van 
C-mine, maar van de hele stad. Een stad die iets met je doet, die weet te charmeren. Een trotse stad, 
met een atypische ‘wereldsheid’ in mensenformaat. Met unieke erfgoedlocaties, in een bijzonder 
stedelijk weefsel.

VISITGENK.BE

C-MINE EXPEDITIE
↘

22



2524

C-MINE, EEN FLANDERS HERITAGE VENUE

Sinds 2020 draagt C-mine het label ‘Flanders Heritage Venue’ en staat hiermee in het lijstje van bij-
zondere erfgoedlocaties in Vlaanderen voor de organisatie van vergaderingen, congressen en events. 
De combinatie van dat erfgoed met de hedendaagse, architecturale elementen maken van C-mine 
een uniek kader voor de ontvangst van gasten. 

Verspreid over de uitgestrekte site liggen meer 30 ruimtes, geclusterd rond het centrale C-mine plein. 
Van vergaderzalen, over theaterzalen tot open ruimtes met authentieke erfgoedelementen. C-mine 
leent zich ook tot outdoor of hybride (digitale) events. Benieuwd naar alle mogelijkheden? Je vindt ze 
via c-mine.be/zaalverhuur.

VERHUUR
↘



Oktober NovemberEven recapituleren!
Chronologisch overzicht oktober – december ’21 
én een vooruitblik naar het voorjaar van ‘22

MU 01.10 Whispering Sons

TH + FA 01 - 03.10 Studio Orka - Warmoes
CO 02.10 ‘Nuff  Said: Wim Helsen, Alex Agnew, Judith Okon, 

Mas sih Hutak & Kris Mantels
MU 04.10 Geena Lisa, Andrea Croonenberghs &

Sam Verhoeven – Houden van
TH 06.10 De Kolonie MT / Lucas Van den Eynde –

Onheil in de Black Creek
FI 07.10 & 10.10 A Perfectly Normal Family   (ZEBRACINEMA) 

CO 14.10 Stijn Van de Voorde –
For those about to rock, I salute you

FI 14.10 & 17.10 Rouge   (ZEBRACINEMA) 

MU 15.10 De Beren Gieren   (C-MINE JAZZ NIGHT) 

MU 16.10 Wim Mertens – Inescapable
MU 16.10 Little Waves presents… Spinvis
LE + AR 19.10 51N4E – C-mine, een nieuwe stadswijk in Genk
TH 19.10 Simon Allemeersch / Lucinda Ra – Rabot 2
FI 21.10 & 24.10 Nomadland   (ZEBRACINEMA) 

CO 23.10 Adriaan Van Den Hoof – ’t Zal wel schoon zijn als het af is
EX 23.10 - 16.01.22 Nalini Malini – Can You Hear Me?
EX 23.10 - 16.01.22 Marianne Berenhaut – Mine de rien
TH 25.10 Kristien De Proost – Simon, Garfunkel, my sister and me
DA 26.10 Georgia Vardarou – Why should it not be more

desirable for green fi re balls to exist than not?
DA 28.10 Marc Vanrunxt – Pink & Orange
MU 28.10 Aspen Edities Label Night: Veder, Poor Isa,

Eivind Lønning solo   (C-MINE JAZZ NIGHT) 

CO 29.10 William Boeva – B30VA
FA 30.10 - 07.11 Wondergrond – Fregjes ‘eeuwig zeven’ verjaardagsfeest
TH 30 - 31.10 Studio Orka – Pied de Poule

DA 04.11 Anne Teresa De Keersmaeker / Rosas –
Th e Goldberg Variations

FI 04.11 & 07.11 Kuessipan   (ZEBRACINEMA) 

MU 04.11 Tour / Stijn Segers – MUURD 
CO 06.11 ‘Nuff  Said – Samir Fighil, Kel Assouf, Grizmo,

Samira Hoogvliets & Jeroen Leenders
TH 06.11    – Hitler is dood
TH 09.11 De Koe, De Nwe Tijd en Hof van Eede – 

DAVID of hoe we ons bedacht hebben
MU 10.11 SCHNTZL   (C-MINE JAZZ NIGHT) 

FI 11.11 & 14.11 Th e man who sold his skin   (ZEBRACINEMA) 

LE + FO 10.11 Sluitertijd – De Donkere Kamer
TH 12.11 KVS / Bruno Vanden Broecke &  

Valentijn Dhaenens – Jonathan
CI 12 - 13.11 Mardulier en Deprez – Dieselnation 
CO 17 - 19.11 Bart Cannaerts –

We moeten nog
eens afspreken

FI 18.11 & 21.11 Quo vadis, Aida   (ZEBRACINEMA) 

FA 21.11 Lapdag XL (Kunstendag voor kinderen)
FA 21.11 Willen meten wat wij weten

(Lapdag XL – Kunstendag voor kinderen)
FA 21.11 Level Q  (Lapdag XL – Kunstendag voor kinderen)
MU 24.11 De Kreuners
FI 25.11 & 28.11 Sound of metal   (ZEBRACINEMA) 

LE + AR 25.11 Korteknie Stuhlmacher – Architectuur & samenleving
TH 26.11 BERLIN – Ramble Song
CI 26.11 Tim Oelbrandt – Heen en terug
DA 27.11 fABULEUS – We Go Places
TH 30.11 hetpaleis / Simon De Vos – Oresteia

MU → MUZIEK TH → THEATERFO → FOTOGRAFIEFI → FILM LE → LEZING

EX → EXPOCO → COMEDYCI → CIRCUS FA → FAMILIEDA → DANSAR → ARCHITECTUUR



December Februari
CO 01.12 Pieter Verelst – Amai
TH 01.12 Th eater Antigone – Paling
FI 02.12 & 05.12 Onoda   (ZEBRACINEMA) 

MU 04.12 Bar d’Amour met Karen Verresen & Raf Walschaerts
CO 04.12 ‘Nuff  Said 
TH 08.12 Amara Reta, Rashif El Kaoui & Hans Van Cauwenberghe –

Een jihad van liefde
DA 08.12 Les Ballets C de la B / Alain Platel & NTGent –

Gardenia, 10 years later
FI 09.12 Sin senas particulares   (ZEBRACINEMA) 

LE + AR 9.12 Ken De Cooman – Th e Act of Building
FA 12.12 Talitha De Decker – Figure it out
FI 16.12 & 19.12 First cow   (ZEBRACINEMA) 

FI 23.12 & 26.12 Th ere is no evil   (ZEBRACINEMA) 

TH 17.01 Toneelhuis / Mokhalled Rasem & Jessa Wildermeersch –
Ik ben mijn straat

CO 20.01 Stijn Meuris – Tirade#5: Stilstand
MU 21.01 Bruno Vansina Quintet 12/12   (C-MINE JAZZ NIGHT) 

MU 23.01 Die Verdammte Spielerei –
Die Verdammte Spielerei kaept Kaempfert

TH 25 - 26.01    –
Man in de mist

TH 27.01 Double Bill: Annelies Van Hullebusch | Inne Ubben –
Boek Steen Papier | Th uis, Home, Domov

CO 28 - 29.01 Kamal Kharmach – Mag ik even?  
Eindejaarsconference 2021

FA 30.01 hetpaleis, Bronks & Kopergietery – Mise en Place 

CO 02 - 03.02 Lieven Scheire - DNA
CO 05.02 ‘Nuff  Said
TH 05.02 FC Bergman & Toneelhuis – Th e Sheep Song
CO 10 - 11.02 Wouter Deprez – Speech 
MU 17.02 Matthysen, Mosuse & Van Ballert! –

Matthysen, Mosuse & Van Ballaert!
DA 17.02 Alexander Vantournhout – 

Th rough the grapevine

TH 18.02 Herman – Vier sterren
FA 22.02 fABULEUS & Brussels Philharmonic – Electric Life 
TH 23.02 Kloppend Hert & Antigone – De Barbaren
LE + AR 24.02 POOT ARCHITECTUUR
CO 24.02 Xander De Rycke – Bekend & Bescheiden 
MU 25.02 Noordkaap Januari

MU → MUZIEK TH → THEATERFO → FOTOGRAFIEFI → FILM LE → LEZING

EX → EXPOCO → COMEDYCI → CIRCUS FA → FAMILIEDA → DANSAR → ARCHITECTUUR



Maart April

Mei

Juni

MU 03.03 mòs ensemble   (C-MINE JAZZ NIGHT) 

DA 05.03 Rosas – Mysteriën Sonaten
FA 06.03 Storm op komst – Vuil Spel   FAMILIEDAG 

CO 09-10.03 Wil Hemsen – Niet mijn apen, niet mijn circus
DA 10.03 Radouan Mriziga –

TAFUKT

CO 11-12.03 Jan Jaap Van Der Wal – III-Ième
TH 12.03 Nico Boon en Arsenaal – 21.02.2021
TH 24.03 Stefaan Van Brabandt, Frank Focketyn & Sien Eggers – 

SARTRE & DE BEAUVOIR
LE + AR 25.03 Cultuuruitstap – Architectuurwijzer –  

Brussel, wonen en werken
TH 25.03 De Roovers & Herman – Antigone
CO 31.03 Henk Rijckaert – Infl uencer 
MU 31.03 Peter Broderick   LITTLE WAVES CONCERT 

CO 09.04 ‘Nuff  Said 
FA 10.04 hetpaleis & De NWE tijd & Suzanne Grotenhuis – 

Familie Grrr
MU 16.04 Little Waves presents… Damien Jurado 
DA 23.04 Femke Gyselinck – Letters 2 Dance
DA 27.04 Radouan Mriziga – AYUR

MU 03.05 Ibrahim Maalouf   (C-MINE JAZZ NIGHT) 

MU 07.05 Little Waves Festival
TH 13.05 LOD & Gorges Ocloo – Th e Butcher
CO 14.05 ‘Nuff  Said
DA 25.05 Radouan Mriziga – AKAL
FA 29.05 - 05.06 Kunst in Zicht – Plantartica 

TH 01.06 Arsenaal/Lazarus – Misdaad en straf
MU 12.06 Perla Batalla’s House Of Cohen – 

Songs of Leonard Cohen

MU → MUZIEK TH → THEATERFO → FOTOGRAFIEFI → FILM LE → LEZING

EX → EXPOCO → COMEDYCI → CIRCUS FA → FAMILIEDA → DANSAR → ARCHITECTUUR
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HET IS VOORBIJ

Het is voorbij
want het duurt maar zolang als het duurt en daarna is het voorbij 
hoe lang het ook geduurd heeft

Nu openen we onze ramen en deuren en huizen 
harten en hartkamers 

Kom binnen

of nee
We breken alles af: 
het hout in de deuropening - het glas in het raamkozijn -
de wanden van ons cardiale weefsel 

Blijf buiten 

De zon schijnt toch altijd in juli  
Soms in dit land maar altijd wel ergens - op één plek -
zelfs als het middernacht is schijnt de zon
In jullie 

Het is voorbij
Het hout van onze deuren wordt weer bos -
het bos wordt bomen - de bomen bewegen
Ze zijn zuurstof voor elke in- en uitademing 
Als we iets hebben geleerd, is het hoe we voor onze longen
kunnen zorgen

Het glas uit onze ramen wordt weer zand - het zand is een terril 
onder een sterrenhemel onder de maneschijn onder een mijn-
schacht - boven een jonge stad met een oud verleden -
aan elkaar gelijmde cités van stukjes aarde over de hele wereld - 
als een lappendeken 

Het houdt ons warm - in taal en verhaal 

Het weefsel van ons hart expandeert
Er is altijd ruimte waar we ruimte willen maken
Hoe dieper je graaft - hoe dichter je bij de kolen zit -
hoe warmer je kachel brandt 
Dus haken we onze harten aan elkaar -
zo klopt het in dezelfde kadans

Zo klopt het

We bezetten de straten de leeggelopen pleinen -
als liefdeskolonies
Evenveel voor elk van ons
We zaaien genoeg - niet voor de winst, maar voor het delen 
Het delen van een stukje stad, maar een heleboel wereld

Blijf binnen - kom buiten - Kom binnen - Blijf buiten

We treden uit onze eigen oevers als verdronken rivieren en 
bereiken de havens en de vuurtorens vergeten de grenzen en 
de ankers en de bergen van ijs – waartegen onze schepen ooit 
botsten en zonken
Nu zijn wij het water

De zon schijnt toch altijd in juli  
Soms in dit land maar altijd wel ergens - op één plek -
zelfs als het middernacht is schijnt de zon
In jullie 

Aya Sabi
Woordkunstenaar & auteur
Voor C-mine – juli 2021

32



34

VOORUIT-
BLIK

VOORJAAR
2022

03.05.22
Ibrahim Maalouf
C-mine Jazz Night
Muziek - Jazz

05.02.22
FC Bergman & Toneelhuis
The Sheep Song
Theater

22.02.22
fABULEUS & Brussels Philharmonic
Electric Life (14+)

Familie – Dans 

34

PRAKTISCH
↘

Tickets
 -  Online
  Surf door het programma via c-mine.be en klik op ‘koop tickets’. Je kan bij de meeste  
  voorstellingen je plaatsen kiezen. De tickets worden je nadien via e-mail bezorgd. 
 -  Bij C-mine bezoekersonthaal
  Ma: 13 – 17 u
  Di – zo: 10 – 17 u
 - Telefonisch
  089 65 44 90
 - Prijsweergave
  Vb. € 18 / € 15 / € 13 = basisprijs / C-mine pas / voordeeltarief o.a. jongeren
  Vb. € 8 / € 6 = basisprijs / voordeeltartief o.a. C-mine pas, jongeren
 - Vt-korting
  Er is een vast kortingspercentage voor mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming

Coronamaatregelen
C-mine volgt de geldende coronamaatregelen. In het geval een Covid Safe Ticket verplicht is bij een 
voorstelling, vermelden we dit. Raadpleeg steeds c-mine.be/corona voor de meest recente maatregelen.

Adres
C-mine 10/2, 3600 Genk
C-MINE.BE

Bereikbaarheid
C-mine is gemakkelijk bereikbaar via de fi ets, het openbaar vervoer en de auto. Je kan je fi ets en auto 
gratis parkeren op de bovengrondse parkings (P2 en P3) en in de ondergrondse parking (P1). De lijnbus 
G8 brengt je van het station van Genk naar C-mine en terug. 

Partners
CIAP – FLACC – Het nieuwstedelijk – B-Classic – Architectuurwijzer – Kunst in Zicht – fABULEUS –
C-takt – LUCA School of Arts – Z33 – Passerelle – Zebracinema/MOOOV – Motives for Jazz – Jazz Lab –
LiveComedy – Whitechapel Gallery

Te gast
Op C-mine worden tal van voorstellingen georganiseerd door organisaties en verenigingen uit Genk en 
daarbuiten. Deze evenementen vind je op c-mine.be/agenda met het label ‘te gast’.

Directeur-Intendant
Louise Osieka

Bevoegd schepen Stad Genk
Anniek Nagels

Productie
Simo Reynders, Tim Dalemans, Niels Gabriel,

Frank Hardy, Joan Craenen, Bart Leeten,

Raf Vanthoor, Chris Weyens, Raf Wouters

Programmatie
Brecht Gielis, An Leemans, Hilde Peumans,

Hanne Strobbe

Communicatie
Hanna Simons, Zoë Meysmans

Organisatie & publiekswerking
Caterina Saraceno, Veerle Vande Kerkhof,

Maureen Cordens,  Hatice Deveci, Greet Houben,

Letizia Puzzello, Anikó Lantos, Silvia Frederix

Onthaal & shop
Hanne Put, Sandra Bosmans, Sandra Busschots,

Chloë Eijkelenburg, Sandra Schepers, Pina Danisi

Grafi sch ontwerp
Sven Vancleef (stad Genk)

Fotografi e
Boumediene Belbachir (e.a.) 

Met dank aan alle C-mine vrijwilligers en aan alle 

andere ondersteunende diensten van C-mine en 

stad Genk

Dit is een uitgave van C-mine. Deze publicatie 

verscheen naar aanleiding van het najaarspro-

gramma van 2021 op C-mine in Genk, België.

COLOFON
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