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UIT IN KORTRIJK
VRIJ 16 JUNI
G

Danseres Lisbeth Gruwez staat
om 20 uur samen met Maarten Van
Cauwenberghe op de planken van
Budascoop met We’re pretty fuckin’ far from okey. Het uitgangspunt van deze choreografie is de
concrete fysiologische impact van
angst.
Info: www.budakortrijk.be

ZAT 17 JUNI
G

Het is bijna vakantie en dat is
dan ook het thema van het voorleesuurtje dat van 10.30 uur tot
11.30 uur plaats heeft in de bibliotheek in de Leiestraat. Kinderen
vanaf 4 jaar zijn welkom.
Info: www.kortrijk.be/bibliotheek
G De koren Ars Vocalis Kortrijk en
De 2de Adem Gent vertolken om
20.30 uur in de Sint-Maartenskerk
Estasi. Wim Henderickx vond voor
deze creatie inspiratie in een vers
uit de Latijnse dodenmis, het ‘Lux
Aeterna’.
Info: www.arsvocaliskortrijk.be
G Tijdens het concert ‘Colors’
brengt The Concord Jazz Ensemble een frisse mix van jazz, funk,
soul, hiphop en progressieve rock.
Nummers van onder meer Miles
Davis en Miriam Makeba passeren
de revue om 20.30 uur bij theater
Antigone in de Overleiestraat 47.
Gastsolist is trompettist Yves Fernandez, die onder meer bij Lady
Linn speelde.

Vlaamse topcomponist maakt
stuk voor Kortrijks koor
KORTRIJK De koren Ars Vocalis Kortrijk en de 2de
Adem Gent brengen op 17 juni in de Sint-Maartenskerk de wereldcreatie van ‘Estasi’, een werk voor dubbelkoor en elektronica van de Vlaamse componist
Wim Henderickx
PETER VAN HERZEELE

De internationaal gerenommeerde Vlaamse componist Wim Henderickx componeerde het werk
‘Estasi’ speciaal voor beide koren.
Zijn inspiratiebron was een vers
uit de Latijnse dodenmis, de ‘Lux

Aeterna’. Het vers werd door
Henderickx volledig gedeconstrueerd, waardoor de essentie, de
boodschap van licht en hoop, zeer
duidelijk aanwezig is. “Deze
boodschap zit vervat in de meeste
culturen en religies. Veel van
mijn werk heeft het Oosten als

AVE MARIA
Behalve ‘Estasi’ wordt ook het Ave
Maria van Henderickx uitgevoerd.
Hij componeerde dit marialied
voor stem en orgel in opdracht
van bas-bariton Wilfried Van den
Brande. Verder wordt Extra Largo
van Maarten Van Ingelgem uitgevoerd en het Ave, Mater Dolorosa,

ZON 18 JUNI
G

Ook vandaag is het vernieuwde
Sint-Amandsplein het decor voor
de jaarlijkse midzomermatinees. Je
geniet er van een gezellige mix van
rommelmarkt, optredens, kinderanimatie en spijs en drank. Er zijn ook
midzomermatinees op 25 juni en 2
juli.
Info: www.facebook.com/midzomermatinees
G Vanaf 19 uur ben je welkom in
Kaffee Damast bij Museum Texture
voor een Vlazz Jazz Jam Sessie.
Het jazz combo met muzikanten
uitgenodigd door en onder leiding
van Andy Declerck, docent aan het
Kortrijkse conservatorium, trekt de
avond op gang. Daarna kan iedereen mee zingen of spelen. De
toegang is gratis.

DIN 20 JUNI
G

In zaal Mozaïek op Overleie
maakt een beurs met voordrachten
en infostanden je wegwijs in beslissingen rond het levenseinde. Je
vindt er onder meer info over wilsverklaringen, orgaandonatie, palliatieve zorg en erfenisrecht. De
toegang is gratis. De organisatie is
in handen van Huis van de Mens.

WOE 21 JUNI
G

Bestsellerauteur en ‘Queen of
crime’ Karin Slaughter stelt haar
nieuwste boek ‘Goede Dochter’
voor om 14.30 uur in boekenhuis
Theoria op het Casinoplein. Ze
vertelt ook over de misdaden die
haar verhalen inspireerden. Daarna
is er een signeersessie. De toegang is gratis maar je schrijft best
vooraf in via mail naar lola@theoria.be.
G King Gizzard and The Lizard
Wizard kondigde onlangs de release aan van hun nieuwe worp en
meteen ook de daaropvolgende
release van vier nieuwe albums in
2017. Vanaf 20 uur zie je ze samen
met een support act aan het werk
in De Kreun.
Info: www.wildewesten.be
G Theater Antigone, gelegen in de
volksbuurt Overleie, staat met

inspiratiebron. Dit werk staat in
een bredere spirituele context”,
duidt Wim, die sinds 1996 huiscomponist is bij Muziektheater
Transparant. De koren worden
geleid door twee van zijn oud-leerlingen: Kortrijkzaan Diederik Glorieux en Maarten Van Ingelgem.
“Het werk ‘Estasi’ is niet zomaar
een koorwerk. Het is het ondergaan van een unieke ervaring van
interactie tussen stemmen, klanken en elektronica in dialoog met
en tegen elkaar”, duidt Diederik
Glorieux, dirigent van Ars Vocalis. Diederik was muzikaal assistent bij Wim Henderickx voor
muziektheaterproducties voor ensemble en voor orkest. Hij geeft
les aan de Stedelijke Academie
Peter Benoit in Harelbeke.

Ars Vocalis Kortrijk en het Gentse
2e Adem brengen op maandagavond 19 juni ‘Estasi’ in de SintMaartenskerk. (GF)

beide voeten in de wereld en
speelt een actieve rol in de maatschappij. Hoe doen ze dit? Hoe
speelt het theaterhuis in op wat er
in Kortrijk gaande is en welke rol
speelt theater en kunst in het algemeen in het maatschappelijk debat? Om 19 uur kan je hier over in
gesprek gaan met artistiek directeur Jos Verbist.
Info: www.vormingplusmzw.be

VRIJ 23 JUNI
G

Wit.h vzw verlaat zijn stek in de
Overleiestraat 1 om zich te vestigen
op het Vandaleplein. Als laatste
eresaluut voor de grote oversteek
wordt er vanaf 19 uur gefeest. Op
het programma staat onder meer
een concert van het eigen Wild
Classical Music Ensemble en een
afterparty met de Slonzige Sloeries. Tickets kosten 6 euro.
Info: www.vzwwith.org

TENTOONSTELLINGEN
G

Bubox in de Paardenstallen in de
Korte Kapucijnenstraat vormt de
uitvalsbasis voor de expo Nightmarry me met installaties, video en
grafiek van de sinds kort in Kortrijk
wonende kunstenares Marie Hendriks. De expo loopt tot 9 juli en is
gratis toegankelijk van 14 uur tot 18
uur.
Info: www.bu-box.be
G Tot 18 juni pakt het Rodenbachfonds in de Sint-Annazaal in het
Begijnhof uit met Geraakt door de
oorlog. Je ziet er een werk van
kunstenares Kathy Vandamme dat
uit 30 kistjes bestaat. In elk kistje
ligt een oorlogsslachtoffer of een
voorwerp dat te maken heeft met
de oorlog. De expo is open van 13
uur tot 18 uur.
G Toekan is een mediawijs taalpro-

ject voor kinderen uit Kortrijk die
Nederlands als tweede taal spreken. Door te werken met media
worden ze uitgedaagd om te presenteren, contacten te leggen en
zich uit te drukken. Hoe het project
werkt, ontdek je tijdens een tentoonstelling die de hele maand te
zien is in de bibliotheek in de
Leiestraat.
Info: www.kortrijk.be/bibliotheek
G Vamos Vacaturos is een rondreizende tentoonstelling over diversiteit op de werkvloer. Mensen van
buitenlandse afkomst getuigen er
over hun ervaringen met werken in
Vlaanderen. Tot 22 juni houdt ze
halt in wijkcentrum Zevenkamer in
de Peperstraat 141 in Heule.
Info: www.vamosvacaturos.be

ACTIEF
G

De minigolf in het Astridpark is
terug open. Tot 1 oktober kan je er
elke zaterdag, zondag, brug- en
feestdag en tijdens de schoolvakanties van 14 uur tot 19 uur terecht
voor een partijtje minigolf.
G Het jonge volkje kan weer de
hele zomer lang ravotten in de
reuzenzandbak met speelplein op
de Grote Markt. De speelconstructies staan volledig in het teken van
de werken en werven in de stad.
Kinderen kunnen zich er in uitleven
als echte werkmannen en –vrouwen.
G Blokken doen studenten tegenwoordig liefst in gezelschap en op
locaties voorzien van gratis wifi en
stille ruimtes. In Kortrijk zijn maar
liefst duizend blokstoelen beschikbaar in onder meer de bibliotheek,
poortgebouw VTex, De Warande
en Texture. Een overzicht vind je
op www.kortrijk.be/bloklocaties.
(VVK)

een werk voor mezzosopraan en
orgel, van Diederik Glorieux. De
sopraan Tineke Van Ingelgem en
de bas-bariton Wilfried Van den
Brande nemen de solopartijen
voor zich, samen met de organist
Ben Van Nespen. Wim Henderickx zelf bedient de elektronica.

“Het is het ondergaan van interactie
tussen stemmen,
klanken en
elektronica”
DIEDERIK GLORIEUX
dirigent Ars Vocalis

Voorafgaand aan het concert kan
je vanaf 20.30 uur doorlopend
luisteren naar ‘Shri Yantra’, een
elektronisch werk van Wim Henderikcx en Jorrit Tamminga. Het
concert zelf start om 21 uur. Kaarten kosten 12 euro in voorverkoop
en 15 euro aan de deur. Reservatie
kan via www.arsvocaliskortrijk.be.

ONZE TIPS
BEZOEK EENS HET STADHUIS

Toerist in eigen stad

Het historisch stadhuis. (Foto
VVK)

Speel eens toerist in eigen stad
en breng een bezoek aan het
historisch stadhuis. Van 19 juni
tot midden september staan de
deuren aan de kant van de Grote Markt elke dag van 13 uur tot
17 uur open voor het publiek.
Tijdens het weekend zijn er
gidsen aanwezig. Voor de aandachtige bezoeker zijn er naast
de rijkelijk gedecoreerde zalen
ook kleine speelse knipoogjes te
vinden. (VVK)
Info: www.kortrijk.be

NATUURTUIN DESLOOVERE ZET DEUREN OPEN

Nacht van het Zoogdier
Op 17 juni is er in de tuin in de Goedendaglaan 166 de Nacht van
het Zoogdier. Om 14 uur kun je onder meer vleermuizen knutselen en braakballen pluizen. Tijdens het avondprogramma vanaf
19 uur kan je lifetrap en sporenbuizen controleren, filmpjes bekijken van cameravallen en vleermuizen opsporen. (VVK)
Info: www.natuurpuntkortrijk.be
UNIEKE AVONDWANDELING DOOR DE STAD

In het spoor van Sint-Maarten
GidsenPlus pakt deze zomer uit met avondwandelingen in een
bepaald thema. Tijdens de tocht van 22 juni zet een gids SintMaarten en de begijnen in de kijker. De wandeling start om 19.30
uur aan het belfort op de Grote Markt. Deelnemen kost 4 euro.
Inschrijven kan via info@gidsenplus.be. (VVK)
Info: www.gidsenplus.be

