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VOORWOORD

Wederom, welkom!
Sinds het voorjaar van 2020 worden we als samen-
leving uitgedaagd door een onbekende en onvoor-
spelbare factor, en ook in de cultuur-en kunsten-
sector zijn de gevolgen voelbaar. Maar we blijven 
doorgaan: met of zonder mondmasker, al zittend of 
staand, digitaal of in 't echt. Er heerst een eindeloos 
doorzettingsvermogen en gepassioneerde vechtlust 
bij iedereen op de planken én in de coulissen. Want 
wat moet er met de wereld als de artiest niet meer 
spelen kan? 

Ontdekking
Tegelijk is er meer ruimte voor vertraging. Bijvoor-
beeld om je te verdiepen in het oeuvre van jonge, 
creatieve makers. Denk aan regisseur Gorges Ocloo, 
choreograaf Radouan Mriziga en het kunstenaars- 
architectenduo Ciel Grommen & Maximilaan 
Royakkers. Met hun avant-gardistische praktijken 
geven ze nieuwe inzichten aan het publiek. We 
wisten hen te strikken voor een gesprek, over hun 
werk én over C-mine.

Kleine golfjes van geluk
Het voorjaarsprogramma staat ook boordevol 
ongecompliceerd plezier: familievoorstellingen, 
comedy én muziek. Wat dacht je van kleine golfjes 
van geluk tijdens het avontuurlijke binnenfestival 
Little Waves? Daarmee geven we de aftrap van het 
festivalseizoen, met toppers uit de indie pop en 
singer-songwriter scene. 
En natuurlijk passeren er ook heel wat vaste waar-
den, steeds weer met een nieuw verhaal, waarmee 
je vol energie onze zalen verlaat.
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05.02 – 03.04.22

Lichen Prize -
Three Tropes for Entropy

Di – Zo 10-17u – eerste verdieping energiegebouw

Gratis toegang

Lichen is een prijs voor startende curatoren. Het is een initiatief van CIAP en het 
departement 'Curatorial Studies' aan KASK School of Arts met als doel curatorieel 
experiment te ondersteunen en te stimuleren.

Laila Melchior en Koi Persyn - de laureaten van de tweede editie van de Lichen 
Curatorial Prize - presenteren het werk van mountaincutters (FR), Daniel Steegmann 
Mangrané (ES) en Angyvir Padilla (VZ). Three Tropes for Entropy is een steeds veranderen-
de tentoonstelling die de praktijken van de kunstenaars verbindt aan en aansluit op 
het idee van een constante stroom van energie die opgewekt, gevoed, gekanaliseerd 
en gebruikt wordt. Energie volgt op een proces dat leidt tot het ontstaan van objecten 
en atmosferen, maar het verdwijnt ook - bepaalde verliezen zijn onvermijdelijk. 
De tentoonstelling transformeert langzaamaan, waardoor er een boeiende relatie 
ontstaat tussen de werken en hun omgeving.

Een project van FLACC / CIAP

EXPO
↘

EXPO
↘

07.05 – 07.08.22

Alexis Gautier -
Solotentoonstelling

Di – Zo 10-17u – eerste verdieping energiegebouw

Gratis toegang

Het werk van Alexis Gautier (FR) onderzoekt de relaties die naar voren komen in 
culturele transacties, samenwerkingen en het creëren van verhalen. Vaak gemaakt 
samen met andere individuen, creëert zijn werk ruimte voor uitwisselingen en toe- 
eigeningen, ontdekkingen en misverstanden. Gautier documenteert zijn onderzoek 
en interventies door middel van textiel, sculpturen, video's, verhalen en tekeningen. 
Momenteel, als gevolg van een reeks van toevalligheden - waarbij een bepaalde 
tennisser betrokken was en een verwisselde identiteit - onderzoekt Alexis de relatie 
tussen naamgeving en identiteit.

FLACC / CIAP nodigt de kunstenaar uit om zijn onderzoek voort te zetten tijdens zijn 
residentie in Genk, die in mei 2022 zal culmineren in een solotentoonstelling. Toevallig 
komt het project er net op het moment dat de organisatie (FLACC / CIAP) een transitie 
doormaakt, inclusief een naamsverandering.

Een project van FLACC / CIAP

© Angyvir Padilla

© Alexis Gautier

© Alexis Gautier
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Ciel Grommen
& Maximiliaan Royakkers -
Le Paysage Ménagé

Semipermanente installatie in openlucht
In het landschap tussen LUCA School of Arts en de businesszone

In de jaren 2020-21 ontwikkelden kunstenaars-architecten Ciel Grommen en Maximi-
liaan Royakkers (BE) een site-specifi ek onderzoek, dat vertrok van de vraag: hoe kun-
nen we architectuur ontwikkelen die ruimte bewoont, in plaats van ze simpelweg te 
bezetten? Deze vraag was geïnspireerd door CIAP’s verhuizing naar Genk enerzijds 
en door de transitie van het omliggende postindustriële landschap anderzijds. Met 
de hulp van lokale experts en liefhebbers, produceerden de kunstenaars een unieke 
heruitgave van de ‘Winterslagse Duivels’ - de bakstenen die ooit uit het restmateriaal 
van de Winterslagse mijn geproduceerd werden. Deze stenen werden vervolgens ge-
bruikt om, laag voor laag, een sculptuur in de open lucht op te bouwen. Geïnspireerd 
op het Chinese ‘kang bed’ en de Russische ‘pechka kachel’, wordt dit ‘warmbed’ van 
binnenuit verhit en creëert zo een gastvrije sfeer voor mensen om samen te komen 
of voor kleine diertjes die beschutting zoeken in de hoeken en gaten van de construc-
tie. In de avond van 16 januari wordt de eerste offi ciële opwarmsessie georganiseerd. 
Daarna wordt het 'warmbed' gebruikt voor verschillende activiteiten. Het wordt ook 
gedeeld met de inwoners van Genk en de bezoekers van C-mine. Wil je het ‘warmbed’ 
verhitten voor jouw evenement? Neem dan contact op met FLACC / CIAP.

Maak kennis met het duo in de ‘Artist Talk’ op pagina 28.

Studio Pieter Stockmans -
Het archief

Woe – Do 10-17u  |  Vr 15-17u  |  Za & eerste zo van de maand 14-17u
Studio Pieter Stockmans

Permanente tentoonstelling

Piet Stockmans opende eind 2021 ‘Het archief’, een overzichtstentoonstelling waarin 
de porseleinkunstenaar terugblikt op zijn leven als mens en als ontwerper. Al sinds 
1987 tast Studio Pieter Stockmans de grenzen af van het porselein, waarvoor hij
wereldwijd geroemd wordt. Zijn tachtigste verjaardag is de aanleiding voor de
kunstenaar om het eerst in zijn leven achterom te kijken. In ‘Het archief’ vertelt Piet 
Stockmans over zichzelf, zijn achtergrond, zijn werk én ontdek je zijn hele oeuvre.

pietstockmans.be

16.01.2022

Ula Sickle -
Private Collection /
Collection Privée

Performance

In haar nieuwe performance Private Collection / Collection Privée neemt Ula 
Sickle het publiek mee op een detour door Marianne Berenhauts solotentoon-
stelling Mine de rien. Geïnspireerd door het werk van Berenhaut hebben Sa-
brina Seifried en Joëlle Laederach speciaal voor de voorstelling een serie klei-
dingstukken ontworpen. Private Collection / Collection Privée is ontwikkeld ter 
gelegenheid van Marianne Berenhauts tentoonstelling (23.10.21-16.01.22), in op-
dracht van CIAP en C-mine.

26.03.2022

Marianne Berenhaut -
Mine de rien

Filmvertoning, boekpresentatie en artist talk

14u - 17u 

Na de solotentoonstelling Mine de rien van Marianne Berenhaut (23.10.21-16.01.22) zijn we verheugd de kunste-
naar opnieuw te mogen verwelkomen ter gelegenheid van de uitgave van een publicatie onder dezelfde titel. 
De publicatie combineert de documentatie van Berenhauts uitzonderlijke tentoonstelling in CIAP en C-mine 
met de selectie van onbekend archiefmateriaal en de essays van de uitgenodigde schrijvers. Mine de rien is 
gepubliceerd door CIAP in co-productie met C-mine en Dvir Gallery en zal tijdens het evenement te koop zijn.

Als inleiding naar de boekpresentatie zal een selectie korte fi lms worden vertoond van twee documentaire-
makers en de oude vrienden van de kunstenaar: Violaine de Villers en André Dartevelle. Nadien gaat Marianne 
Berenhaut in gesprek over de publicatie, de tentoonstelling en haar werk met Nadine Plateau - feministische 
activist en schrijver, Alicja Melzacka - curator bij CIAP en Louise Osieka - Directeur-Intendant van C-mine.

Een meer gedetailleerd programma van de dag volgt op de websites van CIAP en C-mine.

EXPO
↘

EXPO
↘

© Stef Renard

© Ula Sickle
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27.01

Double Bill: Annelies Van 
Hullebusch, Ine Ubben - 
Boek Steen Papier | 
Thuis, Dome, Domov

18u30 & 20u15 – grote zaal

€ 18 / € 15 / € 13

In dit dubbelprogramma maak je kennis met het werk van de theatermakers Ine Ubben 
én Annelies Van Hullebusch. De voorstelling Thuis, Home, Domov is een participatieve the-
atervoorstelling waarin Ine Ubben met haar publiek op zoek gaat naar de poëzie van het 
alledaagse, door het verzamelen van persoonlijke voorwerpen. Annelies Van Hullebusch 
vertrekt voor Boek Steen Papier vanuit enkele ‘mijlstenen’ die haar leven hebben bepaald, 
beïnvloed en verrijkt. Het publiek zit op de tribune met een mooi gebonden boek op de 
schoot dat uit vijf hoofdstukken bestaat. Hun blik reist tussen foto’s, woorden en tekenin-
gen in het boek, beelden op het podium en de verhalen die Annelies live vertelt.

05.02

FC Bergman & Toneelhuis 
- The Sheep Song

20u15 – grote zaal

€ 28 / € 25 / € 23

FC Bergman verhaalt in The Sheep Song over een wezen dat 
niet langer tevreden is met zichzelf. Het voelt dat het meer in 
zich heeft, voorbestemd is tot een glorieuzer leven dan dat van 
zijn soortgenoten. The Sheep Song is een moderne parabel 
over de angst voor en aantrekkingskracht van verandering in 
een mensenleven. De tragedie van de mens als fundamenteel 
veranderend wezen. Een topvoorstelling die je echt moet ge-
zien hebben!

THEATER
↘

17.01

Toneelhuis
Mokhalled Rasem
& Jessa Wildemeersch -
Ik ben mijn straat

20u15 – kleine zaal

€ 16 / € 13 / € 11

Met Ik ben mijn straat keren Mokhallad Rasem en Jessa Wildemeersch terug naar de straat 
uit hun kindertijd. Huis per huis roepen ze de bewoners in hun verbeelding op, de ene uit 
zijn straat in Irak, de andere uit haar straat in België. En wat blijkt? De verhalen van de 
bewoners zijn meer dan eens verrassend verwant.

25.01 & 26.01

Het nieuwstedelijk -
Man in de mist

20u15 – grote zaal

€ 18 / € 15 / € 13

Theatermaker Christophe Aussems – zelf zoon van zelfstandige ondernemers – ging op 
zoek naar de mensen achter kleine en middelgrote bedrijven die overkop gingen. Het stuk 
gaat over een gedreven ondernemer met een droom. Wanneer hij het familiebedrijf over-
neemt, lacht de toekomst hem toe. Hij heeft grote plannen, werkt dag en nacht, investeert 
hart en ziel. Tot zijn onderneming plots in woelig water belandt en een faillissement onaf-
wendbaar blijkt.

31.01

Trage suikers -
Man in de mist

20u15 – grote zaal

€ 18 / € 15 / € 13

Benieuwd naar de making of van de voorstelling Man in de mist? Trage suikers is een le-
zingenreeks van Het nieuwstedelijk waarin de totstandkoming van de voorstellingen wordt 
toegelicht. Zo ook voor deze topper van Christophe Aussems.

THEATER
↘

© Clara Hermans

© Kurt van der elst
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THEATER
↘

12.03

Nico Boon & Arsenaal - 
21.02.2021

20u15 – kleine zaal

€ 16 / € 13 / € 11

Met 21.02.2021 schetst Nico Boon een portret van de wereld ge-
durende één dag. Om dat te doen leest hij 132 kranten van over 
de hele wereld. 132 kranten voor elk van de 132 nationaliteiten 
in Mechelen. Uit de kranten, die hij met behulp van de inwo-
ners van Mechelen verzamelt, put hij de verhalen die de basis 
vormen voor deze voorstelling. Zo krijg je een caleidoscopisch 
overzicht van 21 februari 2021. Hoe ziet die dag er in Kiribati uit? 
Wat speelt er zich volgens Notre Voie in Ivoorkust af? Kunnen 
we wel vertrouwen op wat de kranten ons vertellen?

24.03

Stefaan Van Brabandt, Frank 
Focketyn & Sien Eggers -
SARTRE & DE BEAUVOIR

20u15 – grote zaal

€ 18 / € 15 / € 13

Na Socrates, Marx en Spinoza komt filosoof & theatermaker 
Van Brabandt met het vierde luik in zijn theaterreeks rond gro-
te filosofen. Geen monoloog, maar een dialoog deze keer. En 
wel tussen het beroemdste koppel uit de geschiedenis van de 
filosofie, gespeeld door het beroemdste duo uit het Vlaams 
theater: Frank Focketyn en Sien Eggers. In SARTRE & DE BEAU-
VOIR kijken dé cultfiguren van het Franse existentialisme terug 
op hun leven en denken, en op hun turbulente liefdesrelatie.

25.03

De Roovers & Herman -
Antigone

20u15 – kleine zaal

€ 18 / € 15 / € 13

Kind aan huis De Roovers gaan aan de slag met de jonge 
generatie van theatercollectief Herman, een gezelschap dat 
samen afstudeerde aan het Antwerps Conservatorium in 2019. 
Ze spelen de Griekse tragedie Antigone die het mythische 
verhaal vertelt van koning Kreoon die zijn nicht Antigone ter 
dood veroordeelt omdat ze het lichaam van haar broer op eer-
volle wijze heeft begraven terwijl dat door hem verboden was. 
Antigone gaat over verzet tegen de gevestigde orde, over de 
complexiteit van de macht, over een jonge generatie die zich 
niet laat dicteren.

01.06

Arsenaal / Lazarus -
Misdaad en straf

20u15 – grote zaal

€ 20 / € 17 / € 15

Misdaad en Straf is de eerste van Dostojevski’s vier grote 
romans en bevat alle thema’s die kenmerkend zijn voor zijn 
oeuvre: geld, geweten, gulheid, geilheid en God. Na de podcast 
'Lazarus leest Misdaad en Straf ' brengt Arsenaal/Lazarus een 
topcast op de planken, met o.a. Koen De Graeve en Ariane 
Van Vliet. Ten prooi aan koorts, geldgebrek en een algemeen 
gevoel van malaise slaat de ex-student Raskolnikov een oude 
woekeraarster de kop in met een bijl, alsook die van haar zus 
die onvoorzien getuige was van de moord. Bewijzen zijn er niet. 
Er is alleen het heel sterke vermoeden van één rechercheur: 
Raskolnikov. Laat je meeslepen met dit spannende misdaad-
verhaal.

THEATER
↘

08.02

Het nieuwstedelijk - 
Surfer Rosa Begijntje

20u15 – kleine zaal

€ 18 / € 15 / € 13

Het begijntje Symforosa krijgt op een lenteoch-
tend bezoek van een tuinman. Ze raakt op slag 
verliefd. Als ze op het punt staat om het hem 
te zeggen, komt de tuinman met verrassend 
nieuws. De titel refereert zowel naar de heimat-
novelle ‘De zeer schone uren van Juffrouw Sym-
forosa, begijntjen’ (1918) als naar de klassieke rock-
plaat Surfer Rosa (1988) van The Pixies. Stille en 
luide, volle en lege passages worden afgewisseld. 
Het resultaat: een mix van theater, ragfijne taal én 
grote muziek.

18.02

Herman - 
Vier sterren

20u15 – kleine zaal

€ 15 / € 12 / € 10

Vier eigenzinnige theatersterren – Kenneth Car-
don, Lois Lumonga Brochez, Daantje Idelenburg, 
Sara Lâm en Milan Vandierendonck – afgestu-
deerd met grote onderscheiding aan de acteerop-
leiding van het Conservatorium van Antwerpen, 
schenken je een intieme inkijk in hun bijzonder 
bestaan. Ze gaan in de voorstelling op bijzondere 
wijze aan de slag met ‘Franny en Zooey’, de novel-
le van Jerome David Salinger.

21.02

KVS | Bruno Vanden Broecke & 
Valentijn Dhaenens - Jonathan

20u15 – grote zaal

€ 20 / € 17 / € 15

Jonathan belooft een bizar poëtische voorstelling 
te worden, een af en toe bevreemdende conver-
satie 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 moe-
ten omgaan met verrassingen en tegenslag. Bru-
no Vanden Broecke en Valentijn Dhaenens heten 
je welkom in hun 'iemandsland'.

23.02

Kloppend Hert &
Theater Antigone -
De Barbaren

20u15 – kleine zaal

€ 16 / € 13 / € 11

Een herkenbare voorstelling tussen humor en 
tragedie, vertrekkend vanuit het machismo in 
de voetbalwereld. Alles wat buiten een sportsta-
dion nog nauwelijks veroorloofd lijkt, tiert welig 
op en naast het voetbalveld. Onverholen racisme, 
machismo en homofobie, miljardentransfers en 
globale corruptie worden nog steeds onder de 
mat geveegd onder het motto: “Voetbal verenigt 
mensen”. Theatermaker Haider Al Timimi geeft 
opnieuw op een theatrale manier een plek aan 
een taboe en breekt hiermee de maatschappelij-
ke discussie open.

13.05

LOD & Gorges Ocloo -
The Butcher, de engel kwam niet

20u15 – kleine zaal

€ 15 / € 12 / € 10

Regisseur bij LOD én Genkenaar Gorges Ocloo regisseert, componeert en speelt in The Butcher, de engel kwam 
niet samen met Josse De Pauw het verhaal over een slagersfamilie. 2070, 100 jaar na de eerste staatshervorming. 
België bestaat niet meer. Vlaanderen is, na 4 jaar oorlog, onafhankelijk geworden. Een woeste strijd, maar de lucht 
kleurde erna nooit meer blauw. De families van de Poolse bouwvakkers en poetsvrouwen die destijds de gebouwen 
hebben neergezet en schoongemaakt, controleren het land volledig via hun toen ingebouwde technologieën. Te 
midden van dit alles probeert een slager, de laatste in de stad, te overleven samen zijn zoon met een handicap. 

Maak kennis met Gorges Ocloo in de ‘Artist Talk’ op pagina 12.

© Danny Willems

© Bart Grietens
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Gorges
Ocloo
Regisseur

(1988, Koforidua-Ghana)

Artistieke leiding van De Maan en lid van de artistieke board van 
o.a. Toneelhuis en LOD muziektheater. 

Het is maandagmorgen als we Gorges spreken via de telefoon. 
Zijn stem is tegelijk zacht én vastberaden. Het korte gesprek 
bereikt in een mum van tijd een bijzondere diepte. Over ogen-
schijnlijk ‘complexe’ voorstellingen, extreemrechts en Gorges’ 
liefde voor Genk: drie zes dubbel nul.

NA DE INHOUD, VOLGT DE VORM
“Ze noemen me soms een theatermaker, maar dat ben ik niet. 
Ik ben een regisseur en gebruik specifieke vormen om inhoud 
over te brengen. Sommige verhalen komen het best tot leven 
door middel van muziek, andere via dans, een monoloog, een 
sculptuur,… Ik probeer me niet vast te pinnen op één specifieke 
discipline. De inhoud staat voorop. Ik omschrijf mezelf daarom 
graag als een inhoud jerk; elk verhaal heeft eindeloos veel la-
gen en die moet je durven tonen. Maakt dat mijn voorstellingen 
complex? Dat wordt gezegd, maar dat is omdat de wereld om 
ons heen ook zo complex ís. Mijn verhalen zijn zo intellectueel 
dat de intellectuelen het niet meer snappen (lacht). De gewone 
man op straat snapt het nochtans maar al te goed. Het valt me 
op dat zij zoveel meer beleven, omdat ze durven loslaten. Mijn 
oproep aan iedereen die graag naar het theater gaat: geef je 
over, vergeet alles wat je kent en sta open voor iets nieuw.”

THE BUTCHER
Het stuk vertelt een dramatisch, absurd en humoristisch verhaal 
over een slagersfamilie in een onafhankelijk Vlaanderen in het jaar 
2070 waarin de Polen met de scepter zwaaien. “Eigenlijk gaat The 
Butcher over extreemrechts, over de trotste nationalist. Nationa-
lisme is een gevoel dat mij vreemd is – behalve als het over Genk 

gaat, misschien – en daarom boeit het me zo. Ik ben protestants 
opgevoed, mijn vader is een fiere man. Door die persoonlij-
ke geschiedenis hebben religie en nationalisme me altijd wel 
bezig gehouden. Aan dit stuk is zo’n zes tot zeven jaar denkwerk 
vooraf gegaan. Ik leef mij graag in en dat heeft tijd nodig. In The 
Butcher is de lijn tussen de waarheid en de leugen erg dun. Het 
is een fantasierijk verhaal, dat zich uit in extreme situaties. Het 
is belangrijk dat we via de kunst over alles kunnen spreken, er 
mogen geen heilige huisjes zijn. In de research naar dit verhaal 
heb ik de complexiteit ontdekt van bepaalde politieke groepe-
ringen – zoals extreemrechts, maar evenzeer van ‘links politiek 
correct’. Je merkt dat iedereen leeft in een bubbel, waarin maar 
één waarheid geldt. En ik ben maar een mens, die er naar kijkt 
en het probeert te begrijpen.”

DRIE ZES DUBBEL NUL
Mijn gevoelens voor Genk zijn groot. Ik heb hier afgezien, want 
toen ik in België arriveerde was er nog veel frictie. Iedereen 
moest zijn plek nog innemen in de stad, dat is hard. De inclusi-
viteit druipt er nochtans vanaf na al die jaren; de taal die uit die 
mix van mensen is voortgekomen, is daar het mooiste voorbeeld 
van. We hebben een eigen taal gecreëerd, waarbij alle nationa-
liteiten iets op tafel hebben gelegd en er een bonte soep van 
hebben gemaakt. Mijn ouders wonen nog in Kolderbos. Ik ga 
er altijd naartoe met ‘de G1’ (de bus, nvdr.) en zet me dan pal 
in het midden. Genkenaren horen spreken, dat is pure poëzie. 
C-mine betekent ook veel voor mij, het heeft me mee gevormd 
tot wie ik ben. Alles wat ik tot nu toe gecreëerd heb, heeft al op 
C-mine gestaan. Vanuit het perspectief van een maker is dat van 
onschatbare, motiverende waarde. C-mine is voor mij een anker, 
een houvast.”
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01.04

Frank Boeijen - 
In Concert 2022

20u15 – grote zaal

€ 25 / € 22 / € 20

Een avond met Frank Boeijen staat garant voor herkenning 
en verrassing. Met meer dan 400 liedjes is er heel wat om uit 
te kiezen. Laat je meenemen in een wereld vol poëzie, songs 
en verhalen over schoonheid, liefde en het leven. Klassiekers 
als Kronenburg Park, Zwart Wit, De Verzoening of Zeg Me 
dat Het Niet Zo Is kunnen zomaar de revue passeren. Maar 
ook nieuw materiaal zal niet ontbreken. Een muzikaal feest 
vol nostalgie.

12.06

Perla Batalla's House of Cohen - 
Songs of Leonard Cohen

20u15 – grote zaal

€ 32 / € 29 / € 27

De Amerikaanse Perla Batalla brengt een wondermooi 
eerbetoon aan Leonard Cohen. In Perla Batalla's House of 
Cohen, Songs of Leonard Cohen benadrukt ze Cohens 
humor en de lichtheid waarmee hij door het leven stapte. 
Perla Batalla werkte in de jaren tachtig en negentig 
intensief met hem samen. Zo zingt ze mee op diens album 
‘The Future’ en schitterde ze tijdens zijn ‘Field Commandor’ 
shows. De Amerikaanse Perla Batalla laat bekende en 
minder bekende parels van Leonard Cohen afwisselen met 
uniek beeldmateriaal en persoonlijke anekdotes.

  03.03

  mòs ensemble - 
  (C-mine Jazz Night)
   
  20u15 – kleine zaal
   
  € 16 / € 13 / € 11

Mòs ensemble, een achtkoppige band, is het geesteskind van bassist Kobe Boon. Naast oprichter en 
componist Boon zorgen Astrid Creve, Marta del Grandi & Roos Denayer (zang), Benjamin Hermans & 
Ambroos De Schepper (blazers), Artan Buleshkaj (gitaar) en Simon Raman (drums) voor de specifieke 
sfeer, klankkleur, energie en improvisaties die mòs ensemble eigen is. Ze nemen je mee op een lente-
droom, een idyllisch avontuur. Mòs ensemble speelt muziek die voluptueus durft zijn: ze gaan over de 
grenzen van de genres heen en nemen verrassende muzikale risico’s.

MUZIEK
↘

21.01

Bruno Vansina Quintet -
12/12 (C-mine Jazz Night)

20u15 – kleine zaal

€ 16 / € 13 / € 11

Met zijn recentste jazzproject – 12/12 – gaat Bruno 
Vansina op zoek naar de interactie tussen beeld, 
locatie en geluid. Op welke manier kleuren ze el-
kaar en hoe bepaalt de plaats waar gemusiceerd 
wordt de keuzes van een muzikant? In deze mul-
timediale voorstelling kom je te weten hoe in-
ventief de interactie kan worden, terwijl nooit de 
swing uit het oog verloren wordt. Deze band kan 
dansen, prikkelen en verleiden! Bruno Vansina 
staat op het podium met gitarist Benjamin Sau-
zerau, bassist Cyrille Obermüller en percussionis-
ten Falk Schrauwen en Teun Verbruggen. 

23.01

Die Verdammte Spielerei -
Die Verdammte Spielerei
kaept Kaempfert

15u – grote zaal

€ 18 / € 15 / € 13

De wonderlijke muziek van Bert Kaempfert gaat 
over generaties heen. Je kent hem van je bezoek 
aan de Efteling, of via Kapitein Zeppos. Het pret-
tig gestoorde, maar tevens hypergetalenteerde 
orkest ‘Die Verdammte Spielerei’ brengt tijdens 
deze opvoering een ode aan een muzikale groot-
meester. Met ruim 10 muzikanten en 2 dansen-
de zangeressen snijden ze het oeuvre van Bert 
Kaempfert aan, één van de grootste songschrij-
vers uit de jaren ‘60. De Spielerei kaapt niet alleen 
Kaempferts muziek, maar ook zijn stijl. Vreugde 
en plezier stromen van het podium. Stefaan De 
Winter praat, zingt en grapt de zondagnamiddag 
aan elkaar.

17.02

Matthysen, Mosuse &
Van Ballaert!

20u15 – grote zaal

€ 31 / € 28 / € 26

De lockdown was voor Hugo Matthysen een 
mooie kans om wat orde te scheppen in zijn 
onoverzichtelijke repertoire. Na Hugo Matthysen 
en de Bomen is hij blijven schrijven: voor toneel-
stukken, televisieprogramma's, voor derden, en 
voorál voor zijn plezier. Uit die merkwaardige 
catalogus werd een fraaie setlist geplukt voor 
het trio met de fonkelende naam Matthysen, 
Mosuse & Van Ballaert. De musici werken al jaren 
samen in de beroemde Clement Peerens 
Explosition. Ze brengen een afwisselend pro-
gramma vol zang en dans.

25.02

Noordkaap

20u15 – kleine zaal

€ 24

Exact twintig jaar na de afscheidsconcerten van 
Noordkaap in 2000 én 30 jaar na het binnenhalen 
van de eerste prijs in Humo’s Rock Rally in 1990 is 
Noordkaap weer samen. En dat in de bezetting 
waarmee de band hun grootste hits en beste al-
bums maakte. Op het programma: een greep uit 
het inmiddels klassieke oeuvre van Noordkaap. 
Kom gerust meebrullen met Arme Joe, Satelliet 
Suzy, Wat is kunst, Ik hou van u, … Een heerlijk 
nostalgische avond wordt het.

03.05

Ibrahim Maalouf
(C-mine Jazz Night)

20u15 – grote zaal

€ 45 / € 42 / € 40

Ibrahim Maalouf, geboren in Beiroet in 1980, is 
vandaag een van de meest populaire instrumen-
talisten van de Franse muziekscène. Hij startte 
zijn carrière als klassiek solist en beroert vandaag 
met zijn improvisatie, vernieuwende klanken 
en de allermooiste noten. Zijn talent om genres 
te vermengen, bracht hem op het podium met 
wereldsterren. Tussen 2007 en 2019 componeer-
de, arrangeerde en produceerde Ibrahim meer 
dan 15 albums voor zichzelf en andere artiesten. 
Bij ons stelt hij zijn twaalfde album '40 Mélodies' 
aan je voor. Samen met de Belgische topgitarist 
François Delporte bewerkt hij zijn oeuvre tot fon-
kelende pareltjes. 

© Bram Goots

MUZIEK
↘

UITVERKOCHT
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07.05

Little Waves Festival

Energiegebouw

€ 38 / € 30 / € 23

Little Waves Festival is het avontuurlijke indoor festival met toppers uit de indie pop, singer-songwri-
ters en het Americana genre. Het vindt jaarlijks plaats sinds 2013 in het Energiegebouw. De eerste 
namen zijn inmiddels gedropt: Villagers, Sylvie Kreusch en Andy Shauf. Nog tot 25 januari geldt het 
‘Early Bird’ tarief. Trap met Little Waves het festivalseizoen van 2022 af!

LITTLE WAVES
↘

31.03

Peter Broderick
Little Waves Concert

20u15 – kleine zaal

€ 16 / €13 / € 11

De veelgeprezen Amerikaanse singer-songwriter en 
multi-instrumentalist Peter Broderick presenteert 
in C-mine zijn soloalbum Blackberry (Erased Tapes). 
Blackberry is Brodericks eerste vocale album in vijf 
jaar, sinds Colors of the Night in 2015. Het hele album 
is opgenomen in zijn slaapkamer in Londen in de 
zomer van 2019, hij beschrijft het daarom als Experi-
mental-Bedroom-Folk-Pop. Alle instrumenten worden 
bespeeld door hemzelf met extra zang op het laatste 
nummer van zijn vrouw, zangeres Brigid Mae Power, 
en zijn stiefzoon, Seán Power.

16.04

Damien Jurado 
Little Waves Concert

20u15 – kleine zaal

€ 20 / € 17 / € 15

Artiest en songwriter Damien Jurado zit in een creatie-
ve flow die blijft gaan. Zijn album Loose uit 2019 volgde 
hij in 2020 voorjaar op met What's New, Tomboy?, 
inmiddels zijn 15de plaat. En hij stelt nooit teleur, met 
een dijk van een stem en ondersteund door een sterke 
band en ritmesectie. In zijn laatste album geeft hij 
weer een reeks van nieuwe lagen aan zijn beklijvende 
sound.

1716
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COMEDY
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02.02 & 03.02

Lieven Scheire -
DNA

20u15 – grote zaal

€ 23 / € 20 / € 18

Het gaat razendsnel tegenwoordig in de weten-
schap en de technologie. Ruimtevaart, robotica 
en menselijke genetica zijn maar enkele van de 
gebieden die met grote stappen vooruit gaan. 
Welke ontwikkelingen staan er te trappelen aan 
de uitgang van het lab om binnenkort ons dage-
lijkse leven binnen te treden? Lieven Scheire zoekt 
het voor je uit en vertelt er alles over. In deze the-
aterlezing heeft hij het over ons DNA en hoe de 
genetica zowel ons zelfbeeld als onze medische 
toekomst ingrijpend aan het veranderen is. Met 
zijn enthousiasme voert hij je door de wonderlijke 
wereld van de wetenschap vol waanzinnige wé-
tjes en onthutsende theorieën. En… je hoeft geen 
zes diploma’s te hebben om Lievens wonderlijke 
verhalen te kunnen volgen.

09.02 & 10.02 & 11.02

Wouter Deprez -
Speech

20u15 – grote zaal

€ 21 / € 18 / € 16

Wat heeft Wouter na al die jaren begrepen van 
het instrument waar hij mee werkt? Wat doet 
hem lachen in taal? Wouter Deprez brengt met 
deze voorstelling een ode, een liefdesverklaring, 
een aanklacht. Ze is een samenzwering en een 
revolutionair congres dat jong en oud zal 
verzoenen. En misschien zelfs man en vrouw.

31.03

Henk Rijckaert -
Influencer

20u15 – grote zaal

€ 18 / € 15 / € 13

Henk Rijckaert komt op zijn eigen heerlijk gees-
tige en enhousiaste wijze zijn visie geven over de 
digitale media, en vooral over… influencers.

24.02

Xander De Rycke - 
Bekend & Bescheiden

20u15 – grote zaal

€ 24 / € 21 / € 19

Xander De Rycke brengt een twee uur durend 
spervuur aan observaties en verhalen uit zijn 
eigen leven die toevallig wel heel herkenbaar 
klinken. Bekend & Bescheiden is Xanders beste 
voorstelling en hij zou niet willen dat je het mist. 
Bescheiden als hij is. In zijn meest persoonlijke 
voorstelling tot nog toe vat hij samen wat ieder-
een gemist heeft de afgelopen jaren.

09.03 & 10.03

Wim Helsen - 
Niet mijn apen, niet mijn circus

20u15 – grote zaal

€ 25 / € 22 / € 20

Wat heeft de wereld nodig? Wat heeft een mens 
nodig? Wat heb jij nodig? Eenvoudige vragen, in-
gewikkelde antwoorden.  Dat treft: Wim Helsen 
bulkt van radicale, geheimzinnige en willekeurige 
antwoorden. Hij deelt die graag met zijn publiek 
als een eerlijke, echte, beste vriend.

11.03

Jan Jaap van der Wal – 
III-lème

20u15 – grote zaal

€ 22 / € 19 / € 17

Jan Jaap van der Wal ontdekte een tijdje geleden 
Vlaanderen en werd stapelverliefd. In zijn voor-
stelling De Nieuwe Belg vertelde hij in geuren en 
kleuren over zijn crush op Vlaanderen. Hij leerde 
onze streekgerechten, gevarieerd landschap en 
al onze typische Vlaamse gewoontes kennen. Hij 
bekeek alles met een roze bril en kon er maar niet 
genoeg van krijgen. In III-ième ontdekken we de 
eerste barsten in zijn relatie met Vlaanderen. De 
relatie is nog steeds vurig, maar nu en dan duiken 
er kleine irritaties op. Hij aanvaardt ze wel, maar 
het is tijd om er eens over te praten.

20.01

Stijn Meuris -
Tirade #5: De Stilstand

20u15 – grote zaal

€ 22 / € 19 / € 17

In 2020 stond alles even stil, maar het leven ging door. 
Dat van Stijn Meuris stond zes volle minuten stil - een 
medisch akkefietje vlak voor kerstmis. Alsof het zo had 
moeten zijn. In De Stilstand kijkt Meuris met spitante 
humor, scherpzinnigheid en een bevlogen verteltrant 
terug op twee hoogst uitzonderlijke jaren. Jaren die 
hem jaren van zijn leven gekost hebben - en ei zo na 
het leven zelf. Verwacht geen stand-up comedy as you 
know it. Geen vrijblijvende moppentapperij en geen 
gratuite aaneenschakeling van dijenkletsers. Maar wel 
een anderhalf uur durende solo-voorstelling, een wer-
velende conférence in een knap decor waarin Meuris 
het publiek én zichzelf een spiegel voorhoudt.

28.01 & 29.01

Kamal Kharmach -
Mag ik even?

20u15 - grote zaal

€ 23 / € 20 / € 18

Met een jaar waar het Capitool werd bestormd, de 
drugsmaffia werd ontmaskerd en waar we meer dan 
ooit door hebben hoe essentieel kappers zijn, belooft 
ook deze conference een klepper van formaat te wor-
den. Wil je Kamals hilarische kijk horen op bijvoorbeeld 
de Rode Duivels tijdens het EK, onze prestaties op de 
Olympische Spelen en de vaccinatiechaos? In Mag ik 
even? brengt hij een snedige, scherpe en hilarische 
terugblik op 2021.

23.03

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 ze-
ker geen nostalgische bui, maar na vijf succesvolle voor-
stellingen en twaalf jaar op het podium is Adriaan wel 
toe aan een terugblik, opnieuw met muzikant en trou-
we vriend Pelé aan zijn zijde.

05.02 & 09.04 & 14.05

'Nuff Said

20u15 - grote zaal

€ 12 / € 9 / € 7

‘Nuff Said werd groot in Antwerpen en vertakte de 
afgelopen 13 jaar naar podia in Genk, Brussel, Rotter-
dam en Amsterdam. Ook dit voorjaar kan je terug elke 
maand op ‘Nuff Said in C-mine terecht voor een nieuwe 
show met verse namen. Van comedy en hiphop tot jazz 
en spoken word. 

COMEDY
↘

UITVERKOCHT

UITVERKOCHT
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17.02

Alexander Vantournhout -
Through the grapevine

20u15 – kleine zaal

€ 16 / € 13 / € 11

Through the Grapevine is een eigenzinnige pas de deux 
tussen twee mannen. Performers Alexander Vantourn-
hout en Axel Guérin tonen hun lichamen, ontdaan van 
elke franje. Ze zijn getraind maar zeker niet perfect en 
proberen ook niet te overtuigen met virtuoze bewe-
gingen. Gaandeweg botsen hun atletische lichamen 
op fysieke grenzen en door de bewegingen ontdekken 
ze zelf de sterktes en zwaktes van hun eigen specifieke 
lichaamsbouw. De performers zoeken met veel inspan-
ning en concentratie samen naar balans, evenwicht en 
harmonie zonder daarbij ook humor te schuwen.

 22.02

 fABULEUS &
 Brussels Philharmonic -
 Electric Life (14+)

20u15 – grote zaal

€ 15 / € 12 / € 10

Choreografen Elisabeth Borgermans en Thomas Van-
tuycom geven een hedendaagse draai aan Stravinsky’s 
meesterwerk 'Petrouchka'. Op scène staan negen 
jongeren tussen 15 en 24 jaar. Niet de oorspronkelijke 
enscenering uit 1911 is het vertrekpunt, maar wel een 
diepgaande lezing van de muziek. Stravinsky’s hang 
naar contrast, ritme en vaart is typerend voor de mo-
derne mens aan het begin van de vorige eeuw, waarin 
elektriciteit en machines het straatbeeld veranderen 
en het leven in alle opzichten onder stroom komt te 
staan.

05.03

Rosas -
Mystery Sonatas / For Rosa

20u15 – grote zaal

€ 28 / € 25 / € 23

Na de dertig Goldbergvariaties van Johann Sebastian Bach zet Anne 
Teresa De Keersmaeker haar choreografisch traject verder met de vijftien 
'Mysterie'- of 'Rozenkrans'-sonates, tot op heden de bekendste compo-
sities van Heinrich Ignaz Franz Biber. Aangetrokken door de helderheid 
van Bibers muzikale structuur en zijn numerologische benadering, ver-
diept De Keersmaeker zich in de mystieke en geometrische rijkdom van 
deze muziek en maakt ze zich de Sonates eigen in een choreografie voor 
zes dansers.

23.04

Femke Gyselinck -
Letters 2 Dance

20u15 – kleine zaal

€ 15 / € 12 / € 10

Via een dansante ontleding van het alfabet onderzocht Femke Gyselinck 
de relatie tussen beweging en typografie, tussen dans en letterbeelden. 
Letters 2 Dance maakt de vertaalslag van boek naar podium. De voorstel-
ling onderzoekt de mogelijkheid om ‘letterlijk’ dans te schrijven. In een 
choreografie voor drie dansers (Femke Gyselinck, Sue Yeon Youn & Luka 
Svajda) ‘beschrijft’ de dans de ruimte en wordt de dubbele betekenis van 
‘letters’ ten volle uitgespeeld. De dansers staan samen met de eclectische 
muzikant/componist Liesa Van der Aa op scène.

Radouan Mriziga
10.03 – TAFUKT
27.04 – AYUR
25.05 – AKAL 

20u15 – kleine zaal

€ 16 / € 13 / € 11 per voorstelling
€ 35 / € 32 / € 30 voor een combiticket

Choreograaf en danser Radouan Mriziga (Marokko, 1985) volgde dans-
opleidingen in Marrakech en Tunesië en zette zijn parcours verder aan 
P.A.R.T.S. in Brussel. Hij timmert nu al enkele jaren aan een internatio-
naal parcours als choreograaf en danser. C-mine is gefascineerd door 
zijn werk en volgt het werk van Radouan al enkele jaren van nabij op. 
In 2022 toont C-mine de trilogie Tafukt – Ayur – Akal dan ook integraal. 
In dit drieluik staan drie vrouwelijke godinnen centraal die cultuur 
en geschiedenis verenigen: Nithe, Tanit en Athena. Mriziga liet zich 
inspireren door de epistemologieën van de Imazighen, de inheemse 
bevolking van Noord-Afrika.

TAFUKT
Racisme, kolonialisme, anti-semitisme en nationalisme: in de 19de 
eeuw speelden al deze ismen mee in het vormgeven van de samen-
leving. Elke vorm van inheemse of populaire kennis die niet strookte 
met het heersende ‘geciviliseerde’ denkkader, werd consequent 
buitenspel gezet. Tafukt/The Sun/Athena is een danssolo waarmee 
Mriziga een ruimte wil creëren voor reflecties over het verleden, om 
tot een meer inclusieve toekomst te komen.

AYUR
De moderniteit heeft een enorme impact gehad op het vormgeven 
van samenlevingen en het bepalen van wat we als kennis beschou-
wen: in dit proces werden inheemse en populaire kennisvormen vaak 
vernietigd. Ayur is de godin die in het oude Carthago werd geassoci-
eerd met de maan. Door een solo te creëren voor Sondos Belhassen, 
zijn danslerares toen hij nog in Tunis woonde, huldigt Mriziga het idee 
van kennisoverdracht.

AKAL
In Akal (Tamazight voor aarde) begeleidt de oud-Egyptische 
godin Neith, de godin van de geboorte en de dood de zielen van de 
overledenen naar de onderwereld. Mriziga viert Neiths kracht in 
samenwerking met danseres en choreografe Dorothée Munyaneza.

Maak kennis met Radouan Mriziga in de 'Artist Talk' op pagina 22.

DANS
↘

© Clara Hermans

© Herman Sorgeloos

© Letters 2 Dance
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Radouan
Mriziga
Choreograaf en danser

(1985, Marokko)

Radouan beantwoordt het Zoom-gesprek met zijn smart- 
phone, live vanuit Tunis waar hij werkt aan zijn nieuwste 
productie ‘Libya’. C-mine en Tunis zijn exact 1.932 kilometer 
van mekaar verwijderd, maar dat voelen we niet als we het 
oog in oog hebben over die bijzondere streek waar hij zich nu 
bevindt, over choreografie als gespreksvorm en over hiërarchie 
in de kunsten.

BEWEGING
“Ik zie choreografie als een ruimte zie zicht opent, een plek 
waarin je host bent en verschillende inhouden aanreikt. Het col-
lectief dat ontstaat tussen het publiek en de performer, dat kan 
de choreografie aanmoedigen. Toch zit ik in het lichaam van een 
danser, en hecht ik veel belang aan de positie van het lichaam in 
de ruimte. Het lichaam creëert beweging in de ruimte, verhoudt 
zich op een specifieke manier tot het licht, en tot het publiek. 
Beweging an sich is enorm krachtig. Als je er voor open staat, 
zie je het overal."

TAFUKT, AKAL, AYUR
Dit voorjaar passeert Radouans trilogie op C-mine; een drieluik 
waarin drie vrouwelijke godinnen centraal staan: Nithe, Tanit 
en Athena. “De trilogie hoort bij een duidelijk stroming die zich 
momenteel binnen mijn werk voltrekt. Het gaat steeds over de 
hiërarchie van kennis. Die hiërarchie stel ik in vraag. Concreet 
doe ik dat via drie benaderingen: het benaderen van onze col-
lectieve ruimte en het zoeken naar de link tussen architectuur 
en lichaam, werken met jongeren over het thema tijd en muziek 
en tot slot de epistemologische geschiedenis. Dat laatste graaf 
ik uit via deze trilogie. We zijn het gewoon geworden om de 
geschiedenis op een lineaire, academische manier te benaderen: 
verleden, heden, toekomst. Daarmee mis je heel wat belangrijke 
componenten. Met ‘Tafukt’, ‘Akal’ en ‘Ayur’ breng ik een bezoek 

aan de geschiedenis van de Imazighen, de Inheemse bevolking 
van Noord-Afrika. Via hun ambachten, kunsten en storytelling 
hebben zij in de loop der eeuwen een bijzondere traditie opge-
bouwd in het blootleggen van hun persoonlijke geschiedenis. 
Ook zij gebruikten performance en choreografie om een bood-
schap over te brengen. Binnen de voorstellingen is er ook een 
belangrijke rol voor het matriarchaat, op een poëtische manier. 
De moeder van alle moeders, of je haar nu Nithe, Tanit of Athena 
noemt. Bij de producties zijn telkens negen mensen intensief 
betrokken: op de planken en achter de schermen. Van dansers, 
over poëten tot visual artists. Het nummer 9 is niet louter sym-
bolisch, ook in de productie waar ik momenteel vanuit Tunis aan 
werk speelt het een belangrijke rol.”

DE RUIMTE EN DE MENSEN
“C-mine is mooi in haar diversiteit: de architectuur van de site, de 
museale functie, dat je er ook gewoon kunt ‘rondhangen’. Ik vind 
de positie binnen het stedelijke weefsel ook boeiend, het ligt 
niet pal in een stadscentrum, het is een plek op zich. Er zijn op 
C-mine ruimtes die een duidelijke invulling hebben gekregen, 
maar vele plekken hebben geen specifieke identiteit. Ze 
houden een belofte in; je kan er zelf invulling aan geven. Als 
instituut besta je uit twee entiteiten: de ruimte en de mensen. 
De relatie tussen die twee én de geschiedenis die ze delen is van 
belang. Alsook hoe een instituut gerund wordt. Ik voel me op 
C-mine altijd welkom, er wordt voor je gezorgd. Ik woon in Brussel 
en vertoef ook vaak in Antwerpen, maar ik vind het belangrijk om 
uit mijn eigen omgeving te breken. Kennis en kunsten moeten 
horizontaal verspreid zijn. Als alles vertrekt vanuit één hiërar-
chisch centrum, geraak je nergens. Voor mij is Genk niet de 
periferie, immers voor de inwoners van Genk is het dat toch 
ook niet? Het hangt er maar vanaf vanuit welk standpunt je er 
naar kijkt.”
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FAMILIE
↘

ARCHITECTUUR
↘

29.05
& 05.06

Kunst in Zicht -
Plantartica (9-12 jaar)

10u & 14u
Heempark Genk

€ 5

Plantartica is een workshop van 2,5 uur in het Heempark, een laboratorium waarin al je zintuigen wor-
den geprikkeld. Kom de natuur ontdekken, verzamel je eigen planten en speel met natuurlijke geuren 
en kleuren. Geïnspireerd door kunstenaar Peter De Cupere zetten we een geurslurf op en bedenken we 
nieuwe plantennamen. Nadien onderzoeken we welke kleur je uit welke plant kan krijgen. Kan je rode 
verf maken met de bloem van een klaproos? Al onze experimenten komen samen in een kunstwerk 
dat een plek krijgt in de tuin.

24.02

POOT ARCHITECTUUR - 
Kwaliteit in retour

20u15 – kleine zaal

€ 12 / € 9 / € 7

Architecte Sarah Poot heeft sinds 2014 haar eigen bureau. Naast de geslaagde nieuwbouw en renovatie 
van diverse particuliere woningen, heeft POOT architectuur op korte tijd een noemenswaardig portfo-
lio van publieke projecten opgebouwd. Tijdens haar lezing vertelt Sarah Poot over haar ervaring met 
architectuurwedstrijden en het belang ervan.
i.s.m. Architectuurwijzer

25.03

Architectuuruitstap -
Brussel, wonen en werken

7u30 vertrekpunt C-mine – naar Brussel met bus

€ 95 incl. lunch

De historische site Tour & Taxis en het voormalige goederenstation Gare Maritime worden momenteel 
herontwikkeld tot een nieuwe, hoogwaardige groene stadswijk met gemengde bestemmingen.  Op de 
site werd recent het Herman Teirlinckgebouw geopend. Het nieuwe kantoorgebouw van de Vlaamse 
Overheid biedt onderdak aan zo’n 2.600 werknemers en is het grootste passief kantoorgebouw van 
België. Deze architectuuruitstap Brussel, wonen en werken presenteert boeiende woonprojecten in 
onze hoofdstad en houdt halt bij Tour & Taxis, een van de laatste grootschalige ontwikkelingslocaties 
in het hart van Brussel.
i.s.m. Architectuurwijzer

© Jef Jacobs

30.01

hetpaleis, Bronks & Kopergietery -
Mise en place (6+)

17u – grote zaal

€ 10 / € 7 / € 5

In Mise en place leggen cie barbaren en Theater Stap 
de vage grens tussen waar de ‘ik’ ophoudt en de 
ander begint bloot. Een voorstelling waar het ego in de 
coulissen blijft en zich ontpopt tot ontelbare versies van 
zichzelf. Een bijzonder stuk gebracht door mensen met 
een mentale beperking die op zoek gaan naar hun dub-
belganger. Of dubbeldubbeldriedubbelganger.

06.03

C-mine familiedag - 
STORMOPKOMST - Vuil spel (4+)

13-18u – Energiegebouw 

€ 10 / € 5

Hoe vettiger, hoe prettiger tijdens deze familiedag! Met 
STORMOPKOMST kies je resoluut voor een Vuil spel. 
Geniet met je kinderen van verrassende installaties, vie-
ze workshops en korte voorstellingen;
Fijne vetzakkerij en maakplezier staan centraal. Een 
mondmasker? Dat maak je van smeuïg pastadeeg. 
Anderhalve meter? Absoluut! Door de modder heen. 
En de handzeep vervang je door extra vieze schimmel. 
Vuil Spel is een speels avontuur voor jonge en oudere 
smeerpoetsen.

10.04

hetpaleis & De Nwe Tijd -
Familie Grrr (4+)

15u - kleine zaal

€ 10 / € 7 / € 5

Familie Grrr is een oersaai en doodgewoon gezin. Me-
neer Grrr is gewoon. Mevrouw Grrr is gewoon. De hond 
is gewoon, net als de kinderen, het tapijt en de zetel. Of 
lijkt dat maar zo? Waarom begint het net voor bedtijd 
te donderen en te spoken? Waarom vliegen de ontbijt-
borden, gemene woorden en kamerplanten door de 
lucht? Suzanne Grotenhuis brengt met deze voorstel-
ling een echtscheidingsthriller voor kinderen. Een held-
haftig, grappig en beeldend verhaal, soms zo spannend 
dat je even je adem moet inhouden.

FAMILIE
↘

Mise en place © Franky Verdickt
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FILM
↘

ZEBRACINEMA

Zebracinema is een netwerk van filmclubs met het hele jaar door filmvertoningen 
van arthouse films op verschillende plaatsen in heel Vlaanderen. In hun programma-
tie geven ze extra aandacht aan Europese en mondiale producties en debuutfilms 
van jonge regisseurs.

Een initiatief van MOOOV

13.01 & 16.01      Spencer 

20.01 & 23.01      Un monde 

27.01 & 30.01      Madres Paralelas 

03.02 & 06.02      Tout s'est bien passé 

10.02 & 13.02      The worst person in the world
 

17.02 & 20.02      PIG

24.02 & 27.02      France

19.04 - 02.05      MOOOV filmfestival
Een week lang een ruime keuze aan wereldfilms.

Het programma vind je in februari op onze website.

Het programma van maart t.e.m. juni wordt bekend gemaakt in de loop van het voorjaar.
Deze films worden vertoond bij Pathé Genk (Euroscoop) – tickets zijn beschikbaar via de website van Pathé.
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Ciel Grommen
& Maximiliaan 
Royakkers
Architecten - kunstenaars

(1989, Sint-Truiden - 1988, Hasselt)

Met hun handen onder de donkere klei en in werktenue liepen 
Ciel Grommen en Maximiliaan Royakkers het afgelopen jaar 
rond op C-mine. Ze voelden zich er als vissen in het water, 
ondergedompeld in de natuur en de rijke geschiedenis van 
het gebied. We hebben het met hen over het resultaat van 
hun onderzoek en ‘arbeid’ en wat hen nog meer bezighoudt 
als architecten-kunstenaars. 

HET BUITENGEBIED
Ciel Grommen en Maximiliaan Royakkers studeerden beiden 
Architectuur in België en vulden dit aan met een kunstoplei-
ding; Ciel in Genève, Maximiliaan in Amsterdam. “We zijn ge-
interesseerd in ruimte; hoe die vorm krijgt, de manier waarop 
ze bewoond wordt, en de grotere dynamieken die daaraan 
verbonden zijn. Onze projecten beginnen altijd vanuit een con-
crete plek. Specifiek werken we samen aan projecten in wat we 
noemen ‘het buitengebied’: zoals rurale contexten, industrie- 
zones, wastelands,... We zijn geboeid door transformaties van 
het landschap en hoe het samenleven zich erin ontplooit. Door 
een lange tijd op deze plekken te verblijven door een bepaalde 
activiteit uit te voeren, een bepaalde rol aan te nemen, al dan 
niet iets te bouwen, proberen we dit samenleven te herdenken, 
of onderbelichte dynamieken zichtbaar te maken.

SEASONAL NEIGHBOURS
“We werken momenteel succesvol aan het project ‘Seasonal 
Neighbours’, een artistiek onderzoeksproject over het samen-
leven op het platteland, en de notie van seizoenen. Twee jaar 

geleden richtten we een collectief op van 16 onderzoekers (kun-
stenaars, sociale wetenschappers, ontwerpers) die allen als sei-
zoenarbeider aan de slag zijn gegaan in een tuinbouwbedrijf in 
Europa. De concrete ervaringen die daaruit voortvloeiden waren 
het uitgangspunt voor debatten over het thema en de rol die 
kunst erin kan spelen. Op dit moment verwerkt ieder lid van het 
collectief dit onderzoek in een artistiek project. De resultaten 
van dit onderzoek worden eind januari tentoongesteld bij z33.”

LE PAYSAGE MÉNAGÉ
“C-mine houdt ons in de greep. Voor ons is het een 'kapitalisti-
sche ruïne': een plek die ten voordele van de markt ‘opgecon-
sumeerd’ is en dus geen waarde meer heeft. De rijkdom is uit 
de grond gehaald, de mijnactiviteit is stopgezet en een vervuild 
stuk grond werd achtergelaten; de terril. Vanuit een ontwikke-
lingslogica zou de ondergrond best bedekt worden met beton 
of andere grond. Maar dit vraagt veel energie, tijd en planning. 
Voor ons was deze complexe situatie een boeiend startpunt. Het 
raakt namelijk aan een veel universelere vraag van deze tijd: hoe 
gaan we om met de ecologische problemen die de mens door 
grootschalige extractie heeft gecreëerd? Ons antwoord was: la-
ten we kijken wat er wél nog is, welke interacties er in dit ver-
stoorde landschap plaatsvinden om dat via kleinschalige ingre-
pen te versterken. We hebben snel gezien dat C-mine niet enkel 
als natuuromgeving een grote waarde heeft, maar ook als pu-
blieke ruimte. Het is een plek waar mensen kunnen uitwaaien, 
waar activiteiten mogelijk zijn die elders niet kunnen. We heb-
ben daarom een kleinschalige baksteenproductie opgezet, die 
gebruik maakt van precies die aarde die onderwerp van discus-
sie blijkt te zijn. Om de bakstenen vervolgens te gebruiken om 
een bank te metselen die verwarmd kan worden – een ‘warm-
bed’ – en die het mogelijk maakt in dit landschap te verblijven 
en ervan te genieten.”
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IN DE BUURT
↘

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 zijn niet enkel het eerste aanspreekpunt van de site, 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 

€ 10 / € 8 / € 6
Di – zo: 10 – 17u
Gesloten op maandag

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. 

Voor wie dieper wil graven in het rijke mijnverleden van de steenkoolmijn van Winterslag is er sinds 
2021 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 groepen kunnen C-mine expeditie boeken in het kader van een teambuilding. 
Bijvoorbeeld onder begeleiding van één van de enthousiaste gidsen. Dat kan ook exclusief, na de 
openingsuren. Combineer je dit graag met een vergadering of congres? Op pagina 32 vind je alles 
over het huren van C-mine als architecturale setting. 

C-MINE EXPEDITIE
↘
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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
↘



Februari
CO 02.02 & 03.02 Lieven Scheire - DNA
TH 05.02 FC Bergman & Toneelhuis -

Th e Sheep Song

CO 05.02 'Nuff  Said 

TH 08.02  - Surfer Rosa Begijntje
CO 09.02 & 10.02 Wouter Deprez - Speech

& 11.02

FI 10.02 & 13.02 Th e Worst Person In Th e World   (ZEBRACINEMA) 

MU 17.02 Matthysen, Mosuse & Van Ballaert! 
DA 17.02 Alexander Vantournhout - 

Th rough the grapevine

FI 17.02 & 20.02 PIG   (ZEBRACINEMA) 

TH 18.02 Herman - Vier sterren 
TH 21.02 KVS | Bruno Vanden Broecke & Valentijn Dhaenens -

Jonathan
DA 22.02 fABULEUS & Brussels Philharmonic - Electric Life (14+)

TH 23.02 Kloppend Hert & Th eater Antigone - De Barbaren 
LE + AR 24.02 POOT ARCHITECTUUR - 

Kwaliteit in retour

CO 24.02 Xander De Rycke -
Bekend & Bescheiden

FI 24.02 & 27.02 France   (ZEBRACINEMA) 

MU 25.02 Noordkaap 

Januari
FI 13.01 & 16.01 Spencer   (ZEBRACINEMA) 

TH 17.01 Toneelhuis | Mokhalled Rasem & Jessa Wildemeersch -
Ik ben mijn straat

CO 20.01 Stijn Meuris - Tirade #5: Stilstand
FI 20.01 & 23.01 Un monde   (ZEBRACINEMA) 

MU 21.01 Bruno Vansina Quintet 12/12   (C-MINE JAZZ NIGHT) 

MU 23.01 Die Verdammte Spielerei - 
Die Verdammte Spielerei kaept Kaempfert

TH 25.01 & 26.01  - Man in de mist
TH 27.01 Double Bill: Annelies Van Hullebusch | Ine Ubben -

Boek Steen Papier | Th uis, Dome, Domov
FI 27.01 & 30.01 Madres Paralelas   (ZEBRACINEMA) 

CO 28.01 & 29.01 Kamal Kharmach - Mag ik even?
Eindejaarsconferentie 2021

FA 30.01 hetpaleis, Bronks & 
Kopergietery -
Mise en place (6+)

FI 03.02 & 06.02 Tout s'est bien passé   (ZEBRACINEMA) 

LE 31.01  - Trage Suikers: 
Man in de mist

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

EX → EXPOCO → COMEDY CU → CULTUURUITSTAPCI → CIRCUS

FA → FAMILIE

DA → DANSAR → ARCHITECTUUR



Juni

Mei

TH 01.06 Arsenaal/Lazarus - Misdaad en straf 
MU 12.06 Perla Batalla's House of Cohen -  

Songs of Leonard Cohen

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 (9-12 jaar) 

Maart

April

MU 03.03 mòs ensemble   (C-MINE JAZZ NIGHT) 

DA 05.03 Rosas - Mystery Sonates / For Rosa 
FA 06.03 STORMOPKOMST - Vuil spel (Familiedag) 
CO 09.03 & 10.03 Wim Helsen - Niet mijn apen, niet mijn circus 
DA 10.03 Radouan Mriziga - TAFUKT

CO 11.03 Jan Jaap van der Wal - III-lème
TH 12.03 Nico Boon & Arsenaal - 21.02.2021
CO 23.03 Adriaan Van Den Hoof - 't Zal wel schoon zijn als het af is
TH 24.03 Stefaan Van Brabandt, Frank 

Focketyn & Sien Eggers -
SARTRE & DE BEAUVOIR

CU + AR 25.03 ARCHITECTUURWIJZER - Brussel, wonen en werken
TH 25.03 De Roovers & Herman - Antigone
EX 26.03 Marianne Berenhaut - Filmscreening,

boekpresentatie & artist talk
CO 31.03 Henk Rijckaert - Infl uencer
MU 31.03 Peter Broderick   (LITTLE WAVES CONCERT) 

MU 01.04 Frank Boeijen in Concert
CO 09.04 'Nuff  Said
FA 10.04 hetpaleis & De Nwe Tijd - Familie Grrr (4+) 

MU 16.04 Damien Jurado   (LITTLE WAVES CONCERT) 

DA 23.04 Femke Gyselinck - Letters 2 Dance
DA 27.04 Radouan Mriziga - AYUR

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

EX → EXPOCO → COMEDY CU → CULTUURUITSTAPCI → CIRCUS

FA → FAMILIE

DA → DANSAR → ARCHITECTUUR
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PRAKTISCH
↘

Tickets
 -  Online
  Surf door het programma via c-mine.be en klik op ‘koop tickets’. 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 tege-
  moetkoming, neem hiervoor contact op met C-mine bezoekersonthaal.

Coronamaatregelen en wijzigingen
C-mine volgt de geldende coronamaatregelen. Raadpleeg steeds c-mine.be/corona voor de meest
recente maatregelen en de meest recente agenda.

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 – STORMOPKOMST – Euroscoop Genk – 'Nuff Said

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, Veerle Van Bun,

Hilde Peumans, Hanne Strobbe,

Sarah Rombouts, Gianmarco Cellini

Communicatie
Hanna Simons, Zoë Meysmans

Organisatie & publiekswerking
Veerle Vande Kerkhof, Maureen Cordens,

Hatice Deveci, Greet Houben, Letizia

Puzzello, Anikó Lantos, Silvia Frederix

Onthaal & shop
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 voorjaars-

programma van 2022 op C-mine in Genk, België.

COLOFON
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