the platform is
the city
is the platform

GIF is een tweejaarlijks festival
voor hedendaagse kunsten, binnen en
buiten, op en naast het podium. We
nodigen je uit om het onverwachte
te omhelzen in de publieke ruimte,
op maat van de stad Gent. Een
oproep om verbeelding voorop te
plaatsen in het maatschappelijk
discours; verbeelding die per
definitie meerstemmig is. Om dat
te doen, werken we samen met de
meest uiteenlopende kunstenaars en
partners. Onder het motto: een dag
zonder artistieke vervoering is een
verloren dag.
NL

Zes partners slaan de handen in
elkaar voor een nieuw festival:
CAMPO, KOPERGIETERY, NTGent, Opera
Ballet Vlaanderen, S.M.A.K. en
Voo?uit. Met dit initiatief brengen
we een hommage aan de bruisende
culturele dynamiek in onze stad,
op een manier die bij Gent past,
in een traditie van openheid
en solidariteit. GIF zet
daarom in op verbinding:
tussen het podium en
de straat, tussen

EN
generaties,
tussen het centrum en de
wijken…

Verwacht je aan gekende en nieuwe
namen, aan kunst die bewust buiten
de lijntjes kleurt, aan artistieke
projecten waarin het dagelijkse
leven resoneert. Want elke vorm
van inspiratie is iets om samen te
koesteren. Welkom op GIF, onze ode
aan de verbeelding in, voor en met
Gent!

GIF is a biennial festival of
contemporary arts. Inside and
outside, on and off stage. We invite
you to embrace the unexpected in a
public context, tailored to the city
of Ghent. An invitation to place
imagination at the forefront of
the social discourse; imagination
that is, by definition, multi-voiced.
To achieve this, we work together
with the most diverse artists and
partners. Because a day without
artistic rapture is a lost day.
NL
EN

Six partners join forces for a
new festival: CAMPO, KOPERGIETERY,
NTGent, Opera Ballet Vlaanderen,
S.M.A.K. and Voo?uit. With this
initiative we pay tribute to the
cultural dynamics in our city, in a
way that befits Ghent, in a tradition
of openness and solidarity. GIF
focuses on connecting the dots:
between the stage and the
street, between generations,
between the city center and
the neighborhoods…

EN
Expect

to see familiar and
new names, art that pushes the
boundaries, projects in which daily
life resonates. Because every form
of inspiration is something to
cherish. Welcome to GIF, our ode to
imagination in, for and with Ghent!

the platform is
the city

‘Mein G
en
NL

Première van een
theatraal, muzikaal
eerbetoon aan Gent

EN

Met ‘Mein Gent’ brengen Frank
Van Laecke en Alain Platel een
scherpe en grappige maar bovenal
hartverwarmende ode aan de
Gentenaar. Pascale Platel, Ineke
Nijssen en Gorges Ocloo krijgen
op de scène gezelschap van een
honderdkoppige groep Gentenaars
en bezingen – geruggesteund door
soundscapes van componist Steven
Prengels – het Gent van gisteren,
vandaag en morgen.

Premiere of a
theatrical, musical
tribute to Ghent

‘Mein Gent’ is Frank Van Laecke
and Alain Platel’s tribute to Ghent
and its inhabitants. On stage,
celebrated actors like Pascale
Platel, Ineke Nijssen and Gorges
Ocloo are joined by a group of
about one hundred Ghent residents.
Supported by the soundscapes of
composer Steven Prengels they bring
a sharp but funny and heartwarming
ode to the city.

wo/Wed 12 >> za/Sat 15.01

20:00

wo/Wed 19 >> za/Sat 22.01

20:00

wo/Wed 26 >> za/Sat 29.01

20:00

zo/Sun 16 — zo/Sun 23 — zo/Sun 30.01 15:00
Theaterzaal De Vooruit
PODIUM / theater / première
€24 / 20
NL
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LES BALLETS C DE LA B, FRANK VAN LAECKE, ALAIN PLATEL,
STEVEN PRENGELS & VOO?UIT
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PHILINE RINNERT / JOHANNES MÜLLER & OPERA BALLET VLAANDEREN

NL

Het iconische
‘Tristan und Isolde’
revisited

EN

wo/Wed 12.01

20:00

vr/Fr 14.01

13:30

Opera Gent
PODIUM / muziektheater
€18 / 12 (-18)
NL, EN, GER
NL
75 min.
‘Funded by the „Doppelpass“ programme of
the Kulturstiftung des Bundes (German
Federal Cultural Foundation)’ /
Gefördert im Fonds Doppelpass

© Tim Coppens

Duitse kunstenaars Philine
Rinnert / Johannes Müller
onderzoeken de onovertroffen
aantrekkingskracht van Wagners
sublieme opera ‘Tristan und
Isolde’. Dat doen ze aan de
hand van akoestische en visuele
experimenten, operahistorische
artefacten en gesprekken met
wetenschappers, artsen, zangers,
gepassioneerde operafans en
operatwijfelaars.

The iconic
‘Tristan und Isolde’
revisited

German
artists
Philine
Rinnert /
Johannes
Müller
examine the
unsurpassed
appeal of
Wagner’s
sublime opera
‘Tristan und
Isolde’. They
do so through
acoustic
and visual
experiments,
operahistorical
artefacts and conversations with
scientists, doctors, singers,
passionate opera fans and
opera doubters.

Wat betekent dat,
kwalitatief onderwijs?

		
Vijf jongeren die op school bekend
staan als “probleemgeval” draaien
de rollen om en onderwijzen het
publiek. Ze vragen zich af of
een docent meer kan zijn dan
een doorgeefluik van kennis. Of
onbewust racisme op school nog
steeds bepalend is voor wie kansen
krijgt. En welke maatschappelijke
verwachtingen in de huidige
schoolregels worden weerspiegeld.

What does qualitative
education mean?

Five adolescents known at school as
“troublemakers” turn the tables and
start teaching the audience. They
wonder if a teacher can be more
than a conduit of knowledge. They
ask themselves whether unconscious
racism at school still determines
who gets opportunities and who
doesn’t. And question which societal
expectations are reflected in current
school rules.

17:00

NTGent Arca
PODIUM / theater
€15 /20
NL
EN
via tablets: NL boventiteling, Vlaamse
Gebarentaal, audiodescriptie
90 min
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© Michiel Devijver

LARA STAAL & NTGENT
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Choreograaf, performer en theatermaker Ehsan Hemat presenteert een
eerste toonmoment van ‘A in the
role of B when C didn’t make it’
waarin verschillende generaties
elkaar ontmoeten op de scène.
Artistieke tradities stuiten op
nieuwe ontwikkelingen, een bedaagde,
klassiek geschoolde acteur uit Iran
botst op zijn veel jongere neef
Ehsan die intussen in België woont
en werkt. Een voorstelling als een
onthullende spiegeling in de tijd.

EN

When different
generations meet
on stage
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Wanneer verschillende
generaties elkaar
ontmoeten op scène

Choreographer, performer and
theatre-maker Ehsan Hemat presents
a first impression of ‘A in the role
of B when C didn’t make it’ in which
different generations meet on stage.
Artistic traditions collide with new
developments, an aged, classically
trained actor from Iran clashes with
his much younger cousin Ehsan, who
now lives and works in Belgium. A
revealing reflection in time.
vr/Fr 14 & za/Sat 15

20:00

zo/Sun 16.01

17:00

NTGent Minnemeers
PODIUM / theater
€10
EN
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EHSAN HEMAT / LES BALLETS C DE LA B & NTGENT
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Night Sh
if
Night Shift is een
presentatieplatform dat makers
van verschillende disciplines,
leeftijden en achtergronden
samenbrengt om een tijdelijke plek
te delen. Het evenement creëert
mogelijkheden om experiment en onaf
werk te tonen voor een gedeeld
publiek. Night Shift gaat over het
laten varen van grenzen, in een
uniek kader stappen dat ontstaat
uit interacties tussen nieuw werk en
frisse ideeën.
NL

za/Sat 15 >> za/Sat 29.01
diverse locaties in de stad
PODIUM / muziek / performance /
film / feest
een productie van / a production of
Gouvernement

t

diverse artiesten

EN Night Shift is a platform for
presentation that gathers artists
from different disciplines, ages and
backgrounds to share a temporary
space. It creates possibilities to
generously show experiments and
unfinished work, while sharing a
crowd. Night Shift is all about
letting go of boundaries and
stepping into a unique and one-off
world born from the interactions of
a myriad of fresh work and ideas.

met onder andere / with, amongst
others BEBE BOOKS, ZUIDPARK,
UNPUBLIC PROGRAM, SPA FOR SPIRITS,
NACHTZWEMMEN, MAIS QUELLE CHANSON,
ATELIERWERKING KOPERGIETERY
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THOMAS VERSTRAETEN / GIF

NL

Laat je
portretteren met
de stad als decor

EN

Met ‘Photobooth’ doorkruist
theatermaker en stadschroniqueur
Thomas Verstraeten de stad
met een mobiele fotostand.
Laat je fotograferen tegen een
hyperrealistische theatrale
‘infini’, en maak zo even theater
van je leven. In het allerschoonste decor: ons eigen Gent.

Get your portrait
taken with the city
as backdrop

With ‘Photobooth’, theatre maker and
city chronicler Thomas Verstraeten
traverses the city with a mobile
photo booth. Have yourself
photographed in front of a hyperrealistic theatrical ‘infini’, thus
making theatre of your life. All
against the most beautiful backdrop:
our own Ghent.

zo/Sun 16.01

09:00-14:00

Bloemenmarkt Kouter

ma/Mon 17.01

15:00-20:00

Dampoort station

di/Tue 18.01

12:00-17:00

Citadelpark

wo/Wed 19.01

09:00-17:00

Wondelgemstraat

vr/Fri 21.01

14:00-19:00

Shopping Gent Zuid

za/Sat 22.01

13:00-18:00

St. Baafsplein

INSTALLATIE
gratis / for free
language no problem

‘E

JOZEFIEN MOMBAERTS

Een pakkende monoloog
over leven en een
zelfgekozen dood.

EN

‘Een Pleidooi voor Zelfmoord’ is een
tedere en oprechte monoloog over een
netelig onderwerp. Theatermaakster
Jozefien Mombaerts vraagt zich af hoe
‘zelfgekozen’ zo’n dood eigenlijk is
in een maatschappij die steeds weer
wegkijkt. Met de nodige lichtheid
laat ze zien dat levensmoeheid en
levenslust elkaar niet uitsluiten
en maakt zo het onbespreekbare
bespreekbaar.
wo/Wed 19 & za/Sat 22.01

20:00

za/Sat 22.01		

15:00

Nood aan een gesprek?
Bel 1813 of ga naar
zelfmoordlijn1813.be

© Sassafras De Bruyn

EN

A tender and
sincere monologue
about life and a
self-chosen death.

Theatre-maker Jozefien Mombaerts
wonders how ‘self-chosen’ suicide
actually is within a society that
keeps looking away. With a certain
lightheartedness, she shows that
life’s fatigue and lust for life
are not mutually exclusive and
opens up the unmentionable to
discussion.

KOPERGIETERY RABOT
PODIUM / theater
€16 / 10 / 8
NL
za/Sat 22.01 (15:00):
16+
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Wat wil je doorgeven
aan de volgende generatie?

NL

‘Lullaby for Scavengers’ is het
sluitstuk van Kim Nobles trilogie
rond eenzaamheid en vriendschap.
Samen met een vos en een zingende
dode eekhoorn – in wie Noble
eindelijk kompanen vond – gaat hij
op zoek naar manieren om samen te
leven en te overleven in een wereld
die hen niet noodzakelijk nodig
heeft. Deewee tekende voor de muziek
in deze performance.

EN

What do you want
to pass on to the
next generation?

‘Lullaby for Scavengers’ is the final
part of Kim Noble’s trilogy about
loneliness and friendship. Together
with a fox and a singing dead
squirrel – in whom the artist finally
found companions – Noble examines
ways of coexistence. Together they
seek out survival in a world that
doesn’t particularly want them.
Deewee created the musical score for
the performance.
do/Thu 20, vr/Fri 21.01

© Peter Hönnemann
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KIM NOBLE / CAMPO

CAMPO nieuwpoort
PODIUM / performance
€14 / 10 / 5xCAMPO
ENG
NL / EN
60 min.

20:00

NL

© Danny Willems

VOETVOLK

Dans meets concert

EN

Let’s trance! Met deze cross-over
tussen dans en concert mikt Voetvolk
op een publiek dat zelf ook graag
groovet. Laat je samen met drie
muzikanten en vier dansers opzwepen
door gepimpte krautrock en de high
voltage van The Chemical Brothers.
Een uitgekiende scenografie en een
vlammend lichtplan zorgen mee voor
een feest dat nog lang nazindert.

Let’s trance! With this crossover
between dance and concert, Voetvolk
is aiming for an audience that
likes to groove. Together with three
musicians and four dancers, get
blown away by pimped-out krautrock
and the high voltage of The Chemical
Brothers. A sophisticated stage
design and a blazing lighting plan
ensure a party that will linger long
after.

‘In
t
o

do/Thu 20.01		

Dance meets concert

22:00
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© Danny Willems

Concertzaal De Vooruit
PODIUM / dans / muziek
€18 / 14
language no problem
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LOUISE BERGEZ, LUCAS VAN DER VEGT
& JOERI HAPPEL/ JESSE VANDAMME
NL

Drie beklijvende
portretten van
verdwaalde zielen

EN

In ‘Solipsists’ schetsen spelers
Louise Bergez, Lucas van der Vegt en
Joeri Happel samen met regisseur Jesse Vandamme drie beklijvende portretten van figuren die vastgelopen zijn
in zichzelf. Als uitgangsmateriaal
nemen ze monologen die de voorbije
jaren onafhankelijk van elkaar zijn
ontstaan. De sobere vorm en intieme
setting benadrukken de hardnekkigheid
waarmee de drie verdwaalde zielen
trachten vol te houden.
do/Thu 20.01		

20:00

vr/Fri 21.01		

20:00

za/Sat 22.01		

15:00 & 20:00

zo/Sun 23.01		

17:00

di/Tue 25.01		

20:00

wo/Wed 26.01		

20:00

NTGent Minnemeers
PODIUM / theater
€15 (for the three
NL / EN

monologues)

Stirring portraits
of three lost souls

In ‘Solipsists’ actors Louise
Bergez, Lucas van der Vegt and
Joeri Happel bring three haunting
portraits of characters who
have become stuck in themselves.
As starting material director
Jesse Vandamme uses different
monologues that have been developed
independently over the past few
years. The sober form and intimate
setting emphasize the persistence
with which the three lost souls try
to carry on.
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JOSHUA SERAFIN

NL

Een blik achter de
queer schoonheidsindustrie

EN

Ultimate homage to
public spaces & hip hop

In ‘MISS’ onderzoekt danser en choreograaf Joshua Serafin de politieke
en culturele mechanismen achter de
bloeiende queer schoonheidsindustrie
in zijn geboorteland, de Filipijnen.
Serafin zoomt in op de strenge codes en de strikte choreografieën van
transgender schoonheidswedstrijden
en wijst op de vele religieuze en koloniale invloeden die er nog steeds
in doorwerken.

In ‘MISS’ dancer and choreographer
Joshua Serafin examines the political
and cultural mechanisms behind the
thriving queer beauty industry in
his native country, the Philippines.
Serafin focuses on the strict codes
and rigorous choreography of transgender beauty pageants and points
out the many religious and colonial
influences that still permeate them.
vr/Fri 21 & za/Sat 22.01
Domzaal De Vooruit
PODIUM / performance / dans
€14 / 10 (red)
EN

20:00

Versmelting van
historische, politieke
en sociologische feiten
met een persoonlijk
verhaal

The ‘History of Korean Western
Theatre’ vormt het sluitstuk
van Jaha Koo’s Hamartia-trilogie
en focust op importtheater en
theatraal imperialisme. Onder de
verpletterende druk van de westerse
canon dreigt een volwaardige
Koreaanse theatertraditie tot
folklore te verschralen. Koo
maakt intelligent en ontroerend
documentair theater waarin hij
persoonlijke verhalen verweeft
met historische, politieke en
sociologische feiten.

© Leontien Allemeersch

EN

Merging historical,
political, and
sociological facts with
a personal narrative

‘The History of Korean Western
Theatre’ is the final part of Jaha
Koo’s Hamartia trilogy focussing
on theatrical imperialism. Koo
denounces the impossibility of
building one’s own theatre tradition
under the crushing pressure of the
Western canon. He combines personal
stories with historical, political
and sociological facts thus creating
intelligent and moving documentary
theatre.
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JAHA KOO / CAMPO

vr/Fri 21.01		

22:00

za/Sat 22.01		

20:30

CAMPO victoria
PODIUM / theater
€14 / 10 / 5XCAMPO
EN / KOR
NL / EN
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DENICOLAI & PROVOOST

Een drive-in event
met alle (auto)radio’s
op dezelfde frequentie
getuned. Rave mee!

Heimwee naar de spontane raveparty’s van de jaren 1980?
Kunstenaarsduo Denicolai & Provoost
re-enacten een performance uit 2016
waarin ze elementen overnemen van
typische underground bijeenkomsten
en de anti-neoliberale subcultuur
die die stiekeme feestjes
organiseerde. Ze nodigen je uit om
– met of zonder wagen – naar een
afgelegen plek in de stad te komen,
alle radio’s op eenzelfde frequentie
te tunen en uit het dak te gaan op
een set van DJ Yuri Lewitt.

A drive-in convention
on a parking lot, with
all (car) radios tuned to
the same frequency.
Rave with us!

EN

Nostalgic for the spontaneous rave
parties of the 1980s? Artist duo
Denicolai & Provoost re-enact a
performance from 2016 in which
they use elements from typical
underground gatherings and the antineoliberal subculture organising
them. They invite you – with or
without a car – to come to a remote
spot in the city, tune all radios to
the same frequency and go crazy on
a set by DJ Yuri Lewitt.
za/Sat 22.01		
locatie volgt later / location TBC
NIGHTLIFE / performance
gratis / for free
language no problem
in samenwerking met /
in collaboration with Urgent.fm

22:00

Maak een uniek
zelfportret-in-beweging

‘Moving Self-Portrait’ is een DIYuitloper van de performance ‘The
Bastards’ waarin choreograaf Mohamed
Toukabri en Eyes-B een eerbetoon
brengen aan b-boys en graffitioutcasts. Hiphop en taggen komen
opnieuw samen in een alternatieve
fotoautomaat waar je met behulp
van je eigen lichaam, hiphopmuziek
en light painting een expressief
zelfportret-in-beweging kan maken.
ma/Mon 24.01		
Sint-Pietersstation Gent
PODIUM / performance
gratis (15 min. per groep)
language no problem
TRAINS & TRACKS

12:00 >> 18:00

EN

Take a unique
self-portrait in motion


‘Moving
Self-Portrait’ is a DIY
spin-off of the performance ‘The
Bastards’ in which choreographer
Mohamed Toukabri and Eyes-B pay
tribute to b-boys and graffiti
outcasts. Once again hip-hop and
tagging come together. This time in
an alternative photo booth where
you can create an expressive moving
self-portrait using your own body,
hip-hop music and light painting.

it’
ra

NL

S
ing elf-Po
r
ov
t
‘M

MOHAMED TOUKABRI & EYES-B

MICHELLE GUREVICH

Onvergetelijke
contra-alt goes epic
slowcore

De Canadees-Russische singersongwriter Michelle Gurevich
manoeuvreert met haar rokerige
contra-alt moeiteloos tussen
grandiose retro en slowcore lofi
pop. Ze koppelt donkere humor
aan rauw realisme en combineert
fatalistische, melodramatische
teksten over verlies en verlangen
met een opvallende rijkdom aan
melodieën. Gurevich staat met haar
intieme ballads voor het eerst op
een Belgisch podium.

EN

Epic slowcore in
soulful contralto

Canadian-Russian singer-songwriter
Michelle Gurevich navigates
effortlessly between grandiose
retro and slowcore lofi pop. With
her smoky counter-alt she combines
melodramatic lyrics about loss and
longing with a striking wealth of
melodies. Gurevich is performing her
intimate ballads full of dark humor
and raw realism for the first time on
a Belgian stage.
di/Tue 25.01		

21:30 (doors)

Balzaal De Vooruit
MUZIEK / pop
€21 (add) / 18 (vvk)

© Lisa Bregneager
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TARI DORIS, MERI EKOLA & KID KOKKO

Een performance
concert vol licht,
klank & tekst

EN

‘Disappearing – a passion’ is een
ongewoon performance-concert vol
licht, klanken, tekst en orgeltonen. Deze samenwerking van
performancekunstenaars Tari Doris
en Kid Kokko met lichtontwerper
Meri Ekola vertrekt vanuit hun
interesse voor het non-binaire en
het fragiele, voor transcontinua,
het onzichtbare en het niemandsland
tussen licht en donker. Dompel je
onder in de wilde mix van tristesse
en lichtheid.
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A performance concert
filled with light,
sound & text

‘Disappearing – a passion’ is an
unusual performance-concert full
of light, remarkable sounds, text
material and organ tones. This
collaboration of performance artists
Tari Doris and Kid Kokko with light
designer Meri Ekola is based on
their interest in the non-binary
and the fragile, in transcontinua,
the invisible and the no man’s
land between light and dark.
Immerse yourself in the wild mix of
tristesse and levity.
do/Thu 27 & vr/Fri 28.01

© Lada Suomenrinne

Minard
PODIUM / performance / concert
€14 / 10
language no problem

20:00
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© Anne Van Aerschot

EN

No pain, no gain?
Vijf jonge performers snellen van
het ene ingebeelde doel naar het
andere, ze schieten door het leven
als door een eeuwige tredmolen
die hen vasthoudt tussen dwang
en drift. Het hardnekkige gezoem
van hun nerveuze bedrijvigheid
drijft hen tot wanhoop. Ooms’ ‘The
Honey House’ is een sterk staaltje
bewegingstheater dat de tragiek van
onze menselijke natuur beschrijft.
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NATHAN OOMS

No pain, no gain?

Five young performers rush from
one imagined goal to the next,
racing through life as if caught
in a treadmill that keeps them
eternally trapped in compulsive
efficiency. The persistent buzz of
their nervous pursuits drives them
to despair. Ooms’ ‘The Honey House’
convincingly describes the tragedy
of our human nature.
vr/Fri 28.01		

20:00

za/Sat 29.01		

17:00

CAMPO nieuwpoort
PODIUM / performance
€14 / 10 / 5XCAMPO
language no problem
60 min.

DOMINIQUE COLLET, MATTHIAS VELLE & JOHANNES VERSCHAEVE

Een lofzang op het falen

‘Losers get Lost’ is een lofzang
op het falen. Geïnspireerd door de
blues en Griekse tragedies, bezingen
de makers de kwetsbare, strompelende
en stuntelende mens. Grijp je kans!
Realiseer je droom! Vandaag ben je
topdokter, morgen masterchef. Maar
misschien ligt succes niet altijd
binnen handbereik? Een muzikale en
verbale jamsessie tussen roes en
rouw. Want niet alle losers zijn
verloren…

An ode to failure

EN

Inspired by the blues and Greek
tragedies, the performers celebrate
the fragility and the stumbling
and bumbling of mankind. Grab your
chance! Realise your dream! Today
you are a top doctor, tomorrow a
master chef. But maybe success is
not always within reach? A musical
and verbal jam session between
sorrow and bliss. Because not all
losers are lost…
vr/Fri 28 >> zo/Sun 30.01
KOPERGIETERY
PODIUM / theater
€16 / 8 / 10
NL
© Yuri Andries-Pjotr
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ETCETERA X NTGENT

Etcetera

NL

Bonte mix van
statements, speeddates,
groepsgesprekken en
brainstormsessies

Deze reflectiedag georganiseerd
door Etcetera, het tijdschrift
voor podiumkunsten en het Gentse
stadstheater NTGent wordt
een bonte mix van statements,
speeddates, groepsgesprekken
en brainstormsessies die alle
hot topics van de artistieke en
maatschappelijke agenda behandelen.
Een buitengewoon boeiende dag
die gegarandeerd uitdraait op een
feestje.

© Michiel Devijver

Compelling mix of
statements, speed dates,
group discussions and
brainstorming sessions

EN

This ‘day of reflection’ organized
by Etcetera, the performing arts
magazine, and NTGent, the Ghent
municipal theater, will be a vibrant
mix of statements, speed dates,
group discussions and brainstorming
sessions covering all the hot topics
on the artistic and public agenda.
An inspiring day that is guaranteed
to turn into a party.
za/Sat 29.01		
NTGent / Minnemeers
TALK
gratis
NL / EN

vanaf 15:00

‘De

Kijk naar kunst
vanop een turnmat of
verdwaal in het doolhof

n’

‘De Tentoonstelling’ is een expo
voor en door de frisse blik
van kinderen en jongeren. De
Tentoonstelling vertrekt vanuit de
‘Kleine Catalogus van de Collectie
van S.M.A.K.’ waarin kunstwerken
verzameld zijn die door jonge
S.M.A.K.-bezoekers tussen 4 en 14
jaar geselecteerd werden omdat ze
volgens hen het meest bijzonder,
interessant, gevoelig, verwarrend,
mooi, inspirerend en zoveel méér
zijn. Je kijkt naar kunst vanop een
turnmat, verdwaalt in een doolhof en
gaat gegarandeerd naar huis met
een hoofd vol prikkelende vragen.

EN

Look at art from
a gymnastics mat
or get lost in a maze

‘The Exhibition’ is an exposition
for and by children and adolescents.
As a starting point of ‘The
Exhibition’ serves the booklet
‘Small Catalogue of the S.M.A.K.
Collection’ in which works of
art are collected that have been
selected by young S.M.A.K. visitors
aged 4 to 14. According to them,
these works are the most special,
interesting, sensitive, confusing,
beautiful, inspiring… Visitors of
The Exhibition go home with a head
full of stimulating questions.
doorlopend / ongoing >> zo/Sun 17.04
S.M.A.K.
EXPO
€15 / 12 / 2
NL / FR / EN

/
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met / with FRANCIS ALŸS, SALAM ATTA SABRI,
DARA BIRNBAUM, MICHAËL BORREMANS, RICARDO
BREY, JIMMIE DURHAM, TATJANA GERHARD, SILVIA
GRUNER, SOL LEWITT, BRUCE NAUMAN, NAVIN
RAWANCHAIKUL, LUC TUYMANS, RINUS VAN DE
VELDE, ANNE-MIE VAN KERCKHOVEN, GILBERTO
ZORIO en vele anderen

e Exhi
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Immersieve mini-editie
van de Biënnale als
winterse tussenstop

EN

De Biënnale van België verenigt
meer dan honderd hedendaagse
kunstenaars en een handvol
kunstenaarscollectieven uit Wallonië
en Vlaanderen in één festival.
De volgende volwaardige editie is
gepland voor de zomer van 2022 maar
initiatiefnemend kunstencentrum In
De Ruimte (Gent) bouwt voor deze
winterse ’tussenstop’ samen met
Panamax (Luik) aan een reflectieve
mini-editie van de Biënnale.

Immersive mini-edition
of the Biennale as a
seasonal interlude

The Biënnale van België is a
festival of Belgian contemporary
art that unites a number of artist
collectives and more than a hundred
artists from Wallonia and Flanders.
The next full-fledged edition is
due for the summer of 2022 but
initiating arts center In De Ruimte
(Ghent) is building a reflective
mini-edition of the Biennale for a
seasonal “interlude” together with
Panamax (Liege).

© Anneke D’Hollander

doorlopend / ongoing >> zo/Sun 30.01
S.M.A.K.
EXPO
gratis / for free
NL / FR / EN
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za/Sat 29.01		
locatie volgt later
NIGHTLIFE / party

22:00

PROGRAMMA / PROGRAM
12.01 18:30

‘Dissident’

LARA STAAL & NTGENT

NTGent Arca

12.01 20:00

‘Liebestod’

PHILINE RINNERT / JOHANNES MÜLLER &
OPERA BALLET VLAANDEREN

Opera Gent

12.01 20:00

‘Mein Gent’

LES BALLETS C DE LA B, FRANK VAN LAECKE,
ALAIN PLATEL, STEVEN PRENGELS & VOO?UIT

Theaterzaal De Vooruit

13.01 20:00

‘Liebestod’

PHILINE RINNERT / JOHANNES MÜLLER &
OPERA BALLET VLAANDEREN

Opera Gent

13.01 20:00

‘Mein Gent’

LES BALLETS C DE LA B, FRANK VAN LAECKE,
ALAIN PLATEL, STEVEN PRENGELS & VOO?UIT

Theaterzaal De Vooruit

14.01 13:30NL

‘Liebestod’

PHILINE RINNERT
EN / JOHANNES MÜLLER &
OPERA BALLET VLAANDEREN

Opera Gent

EHSAN HEMAT / LES BALLETS C DE LA B &
NTGENT

NTGent Minnemeers

LES BALLETS C DE LA B, FRANK VAN LAECKE,
ALAIN PLATEL, STEVEN PRENGELS & VOO?UIT

Theaterzaal De Vooruit

EHSAN HEMAT / LES BALLETS C DE LA B &
NTGENT

NTGent Minnemeers

14.01 20:00
‘A in the role of B …’
			
14.01 20:00

‘Mein Gent’

15.01 20:00
‘A in the role of B …’
			
15.01 17:00

‘Dissident’

LARA STAAL & NTGENT

NTGent Arca

15.01 20:00

‘Mein Gent’

LES BALLETS C DE LA B, FRANK VAN LAECKE,
ALAIN PLATEL, STEVEN PRENGELS & VOO?UIT

Theaterzaal De Vooruit

EHSAN HEMAT / LES BALLETS C DE LA B &
NTGENT

NTGent Minnemeers

LES BALLETS C DE LA B, FRANK VAN LAECKE,
ALAIN PLATEL, STEVEN PRENGELS & VOO?UIT

Theaterzaal De Vooruit

16.01 09:00-14:00 ‘Photobooth’

THOMAS VERSTRAETEN / GIF

Bloemenmarkt Kouter

17.01 15:00-20:00 ‘Photobooth’

THOMAS VERSTRAETEN / GIF

Station Dampoort

18.01 12:00-17:00 ‘Photobooth’

THOMAS VERSTRAETEN / GIF

Citadelpark

16.01 17:00
‘A in the role of B …’
			
16.01 15:00

‘Mein Gent’

19.01 20:00

‘Een Pleidooi voor …’

JOZEFIEN MOMBAERTS

Kopergietery Rabot

19.01 20:00

‘Mein Gent’

LES BALLETS C DE LA B, FRANK VAN LAECKE,
ALAIN PLATEL, STEVEN PRENGELS & VOO?UIT

Theaterzaal De Vooruit

THOMAS VERSTRAETEN / GIF

Wondelgemstraat

19.01 09:00-17:00 ‘Photobooth’

VOETVOLK
‘Into The Open’
‘Lullaby for Scavengers’ KIM NOBLE / CAMPO
lES BALLETS C DE LA B, FRANK VAN LAECKE,
‘Mein Gent’

Theaterzaal De Vooruit

20.01 20:00

‘Solipsists’

NTGent Minnemeers

21.01 20:00

‘Lullaby for Scavengers’ KIM NOBLE / CAMPO
JOSHUA SERAFIN
‘MISS’

20.01 22:00
20.01 20:00
20.01 20:00

Concertzaal De Vooruit
CAMPO nieuwpoort

ALAIN PLATEL, STEVEN PRENGELS & VOO?UIT

21.01 20:00

LOUISE BERGEZ, LUCAS VAN DER VEGT &
JOERI HAPPEL / JESSE VANDAMME

CAMPO nieuwpoort
Domzaal De Vooruit

21.01 20:00

‘Mein Gent’

21.01 14:00-19:00 ‘Photobooth’

lES BALLETS C DE LA B, FRANK VAN LAECKE,
ALAIN PLATEL, STEVEN PRENGELS & VOO?UIT

Theaterzaal De Vooruit

THOMAS VERSTRAETEN / GIF

Shopping Gent Zuid

LOUISE BERGEZ, LUCAS VAN DER VEGT &
JOERI HAPPEL / JESSE VANDAMME

NTGent Minnemeers

21.01 20:00

‘Solipsists’

21.01 22:00

‘The History of Korean …’ JAHA KOO / CAMPO

CAMPO victoria

22.01 20:00

‘MISS’
‘Cars Beat People’
‘Een Pleidooi voor …’
‘Een Pleidooi voor …’
‘Mein Gent’

JOSHUA SERAFIN

Domzaal De Vooruit

DENICOLAI & PROVOOST

TBC

JOZEFIEN MOMBAERTS

Kopergietery Rabot

JOZEFIEN MOMBAERTS
EN
LES BALLETS C DE LA B, FRANK VAN LAECKE,
ALAIN PLATEL, STEVEN PRENGELS & VOO?UIT

Theaterzaal De Vooruit

THOMAS VERSTRAETEN / GIF

St. Baafsplein

22.01 22:00
22.01 15:00
22.01 20:00
NL
22.01 20:00

22.01 13:00-18:00 ‘Photobooth’

Kopergietery Rabot

22.01 15:00

‘Solipsists’

LOUISE BERGEZ, LUCAS VAN DER VEGT &
JOERI HAPPEL / JESSE VANDAMME

NTGent Minnemeers

22.01 20:00

‘Solipsists’

LOUISE BERGEZ, LUCAS VAN DER VEGT &
JOERI HAPPEL / JESSE VANDAMME

NTGent Minnemeers

22.01 20:30

‘The History of Korean …’ JAHA KOO / CAMPO

CAMPO victoria

23.01 15:00

‘Mein Gent’

LES BALLETS C DE LA B, FRANK VAN LAECKE,
ALAIN PLATEL, STEVEN PRENGELS & VOO?UIT

Theaterzaal De Vooruit

23.01 17:00

‘Solipsists’

LOUISE BERGEZ, LUCAS VAN DER VEGT &
JOERI HAPPEL / JESSE VANDAMME

NTGent Minnemeers

MOHAMED TOUKABRI & EYES-B

Sint-Pietersstation Gent

24.01 12:00-18:00 ‘Moving Self-Portrait’
25.01 21:30		

MICHELLE GUREVICH

Balzaal De Vooruit

25.01 20:00

‘Solipsists’

LOUISE BERGEZ, LUCAS VAN DER VEGT &
JOERI HAPPEL / JESSE VANDAMME

NTGent Minnemeers

26.01 20:00

‘Mein Gent’

LES BALLETS C DE LA B, FRANK VAN LAECKE,
ALAIN PLATEL, STEVEN PRENGELS & VOO?UIT

Theaterzaal De Vooruit

26.01 20:00

‘Solipsists’

LOUISE BERGEZ, LUCAS VAN DER VEGT &
JOERI HAPPEL / JESSE VANDAMME

NTGent Minnemeers

27.01 20:00

TARI DORIS, MERI EKOLA & KID KOKKO

Minard

27.01 20:00

‘Disappearing – a …’
‘Mein Gent’

LES BALLETS C DE LA B, FRANK VAN LAECKE,
ALAIN PLATEL, STEVEN PRENGELS & VOO?UIT

Theaterzaal De Vooruit

28.01 20:00

‘Disappearing – a …’

TARI DORIS, MERI EKOLA & KID KOKKO

Minard

DOMINIQUE COLLET, MATTHIAS VELLE &
JOHANNES VERSCHAEVE

KOPERGIETERY

28.01 20:00
‘Losers get lost’
			
28.01 20:00

‘Mein Gent’

LES BALLETS C DE LA B, FRANK VAN LAECKE,
ALAIN PLATEL, STEVEN PRENGELS & VOO?UIT

Theaterzaal De Vooruit

28.01 20:00

‘The Honey House’

NATHAN OOMS

CAMPO nieuwpoort

29.01 15:00

‘Etcetera x NTGent
‘Losers get lost’

29.01 20:00
			

’ ETCETERA & NTGENT

editie 2

NTGent Minnemeers

DOMINIQUE COLLET, MATTHIAS VELLE &
JOHANNES VERSCHAEVE

KOPERGIETERY

LES BALLETS C DE LA B, FRANK VAN LAECKE,
ALAIN PLATEL, STEVEN PRENGELS & VOO?UIT

Theaterzaal De Vooruit

29.01 20:00

‘Mein Gent’

29.01 22:00

Slotparty		
NATHAN OOMS
‘The Honey House’
DOMINIQUE COLLET, MATTHIAS VELLE &
‘Losers get lost’

CAMPO nieuwpoort

30.01 15:00

‘Mein Gent’

Theaterzaal De Vooruit

doorlopendNL

EN
Biënnale van België		
‘De Tentoonstelling’ / ‘The Exhibition’
Night Shift		

29.01 17:00

30.01 20:00
			

doorlopend
doorlopend

locatie te bepalen
KOPERGIETERY

JOHANNES VERSCHAEVE

LES BALLETS C DE LA B, FRANK VAN LAECKE,
ALAIN PLATEL, STEVEN PRENGELS & VOO?UIT

S.M.A.K.
S.M.A.K.
diverse locaties
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