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ROESTVRIJ ,  bruggen 
 bouwen tussen kunst, 
welzijn en  generaties.

HOUDBAAR , een work
shop, een expo, een 
escape  room,  een 
 voorstelling, een 
 parcours, een feest. . . 
een festival om met 
 verschillende  generaties 
zoveel  mogelijk te delen.
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Credits ROESTVRIJ 
ONBETAALBAAR vzw en MUS-E Belgium
Coördinatie en concept Sophie De Somere 
Zakelijke leiding Nathalie Decoene
Tekst Ellen Stynen
Vorm Nick Mattan
Makers Youri Cruypeninck, Simon De Kerpel, 
Jonas Geysemans, Toon Van der Gucht, Sarah Eechaut, 
Louisa Maria Ponseele, Nadia Vereecke & Joël 
 Schuurmans 

Met dank aan depot Design Museum, wzc 
 Tempelhof, het hele ergoteam, school De Mozaïek en 
meester Didier en juf Eveline & school het Spectrum

Zaterdag 16 / 11 
(gratis en voor iedereen) CAMPO victoria

18u-22u30 vernissage van de ROESTVRIJ 
  expo met werk van de 
  deelnemende kunstenaars

20u   Stef Van Bellingen WARP 
  woordje uiteg 

Zondag 17 / 11 
Parcours HOUDBAAR 14-17u
start CAMPO victoria, Fratersplein 7, Gent

14u   onthaal en intro 
  door Barbara Raes

14u15  voorstelling Laura Vroom 
15u15  expo met werk van 
  Joël Schuurmans, Sarah Eechaut, 
  Tine Guns, Rebecca Lenaerts 
  en Moni Wespi 

16u   rondleiding 1ste en 2de verdiep 
  wzc Tempelhof, St Margrietstraat 36
16u30  Minibal Bazaar 
  grootouders en kleinkinderen 
  dansen samen 

17u   einde

CAMPO ONBETAALBAAR
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De voorbije maanden organiseerde 
ONBETAALBAAR in samenwerking 
met MUS-E Belgium artistieke ateliers 
met  lagere schoolkinderen van 
‘De  Mozaïek’ en  inwoners van het wzc 
 Tempelhof. Ook middelbare scholieren 
van het SPECTRUM namen deel aan 
dit  intergenerationeel project.

 Onder begeleiding van 
 kunstenaars en ontwerpers 
 werkten kinderen en jongeren 
samen om de woon omgeving en 
beleving van de  ouderen te ver
beteren. De eerste fase was een 
artistiek voor onderzoek met de 
 bewoners, hun bezoekers en 
het personeel, en met de twee 
 scholen. In  workshops  begeleidden 
 kunstenaars de  ouderen om, via 
speelse  interacties met kinderen 
en jongeren, ‘op  verhaal’ te komen.

 Winne Clement (muzikant,  geluidsmaker), 
 Sarah Eechaut (stempelmaker en fotografe), 
en Joël  Schuurmans (beeldend  kunstenaar) 
 gingen met de kinderen aan de 
slag en samen met de bewoners 
 experimenteerden ze met geluiden, 
muziek, foto’s,  stempels, collages, …

Deze ontmoetingen dienden als 
 inspiratie voor deel twee van het 
 traject: het herinrichten van de 
 gangen en de leefruimtes van 
wzc Tempelhof, door ontwerpers 
en  makers van makerscollectief 
 ONBETAALBAAR. Het hele werk
proces werd gefilmd door Tine Guns. 
Rebecca Lenaerts maakte audio-opnames.

 Uitgangspunt daarvoor  waren 
de noden en voorkeuren van de 
 ouderen die aan het licht kwamen 
tijdens de ontmoetings momenten in 
het voorjaar. Ook ergo therapeuten, 
begeleiders en familie van de 
 inwoners werden in deze fase 
 betrokken. De makers  bedachten 
onder meer een eigen behang, 
 gordijnen, tafellakens, geborduurde 
kussens, lambriseringen, … alles om 
de leefruimtes en het verblijf in het 
woonzorgcentrum meer huiselijk te 
maken.

 Het resultaat van het hele  traject 
– de interieuringrepen, maar ook de 
opgedane knowhow – wordt  tussen 
14 en 17 november met  verschillende 
publieken gedeeld tijdens het 
 festival HOUDBAAR.
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Beyond The Spoken creëert samen 
met kunstenaars unieke, op 
maat  gemaakte rituelen om zin 
en  betekenis te geven aan de 
 moeilijke en soms niet-erkende 
overgangsmomenten in het  leven 
(bv een operatie, abortus,  scheiding, 
kinderloos blijven,  ontslag, etc).

 Ten opzichte van traditionele 
 rituelen maakt Beyond The  Spoken 
het verschil door een  cocreatieve 
aanpak, een persoonlijke, kunst
zinnige insteek en het  duurzame 
karakter ervan. Beyond The 
 Spoken werd in 2016 opgericht 
door  Barbara Raes, die als unieke 
verbinder tussen zorg en kunst 
nieuwe rituelen faciliteert.

 Naast de rituele begeleiding is 
 Barbara Raes ook actief als  curator van 
(internationale) programma’s rond 
rouw, verlies, zorg en de impact
volle rol van de kunsten daarin. 
Voor ROESTVRIJ trok ze mee de 
pen doorheen de  schriftuur en 
de  contextualisering van het 
 programma. 

beyondthespoken.eu
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MUS-E Belgium initieert  artistieke 
 trajecten in het onderwijs en 
 daarbuiten. Kunstenaars uit 
 verschillende disciplines delen hun 
kunstpraktijk met de klas.  Kunstenaar, 
 leerlingen en leerkracht stellen 
samen vragen en voeren in  dialoog 
een artistiek onderzoek. MUSE  kiest 
om dicht bij de realiteit van  kinderen 
en jongeren te staan en nodigt 
hen uit om vanuit  verschillende 
 perspectieven naar de wereld te 
 kijken. 

muse.be
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Grafisch kunstenaar Sarah Eechaut (°1983) woont 
en werkt in Gent. In 2005 studeerde ze af 
als Meester in de Beeldende Kunsten. Bij 
thuiskomst van haar stage in New York als 
 ontwerper besloot ze zich te verdiepen in de 
fotografie. Beide opleidingen vormden haar tot 
wie zij is en wat ze vandaag creëert. Haar werk 
was o.a. in 2015 te zien op de tentoonstelling 
The  Belgian Six in het Brusselse Bozar. Daar 
toonde The Word Magazine werk van de meest 
veel belovende jonge fotografische Belgische 
talenten. Net daarvoor had ze nog een intieme 
 overzichtstentoonstelling in Osaka, Japan. 

‘Haar beelden zinderen zacht, worden bijna tactiel. In hun bescheiden-
heid roepen ze de grote vragen en gevoelens op: ze vertellen ons iets 
over liefde, troost, maar meteen ook over fundamentele eenzaamheid, 
onbegrip. Sarah Eechaut ziet de schoonheid en de pijn van het zijn, de 
lichtheid en de zwaarte.’  Jan Desloover

 Uit liefde voor textuur en inkt richtte Sarah 
haar eigen stempelatelier op met de nadruk op 
 authentiek handschrift en ambacht. Elk houten 
handvat is op maat gefreesd en wordt met de 
hand bekleed, beschilderd en ingepakt. Ze 
 kunnen beschouwd worden als kleine, uiterst 
persoonlijke kunstwerkjes op maat.

 ROESTVRIJ vroeg Sarah naar een  manier 
om twee werelden met elkaar te verbinden. 
Een klas twaalfjarigen en een groep  senioren 
 fotografeerden en creëerden tien weken lang 
samen. School en rusthuis bevinden zich 
op slechts enkele meters van elkaar. Samen 
 trokken ze de natuur in, om  inspiratie op te 
doen voor papieren planten en insecten
collages, die ze later tijdens een soort 
 clandestiene actie in de straten rond de school 
en het woonzorgcentrum aanbrachten.

saraheechaut.com
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Hoe kan men de intensiteit van de  zintuiglijke 
beleving herscheppen in de kunst? Joël  Schuurmans 
(°1986) brengt tekeningen en  schilderijen 
in  dialoog met ruimtelijke constructies. Hij 
creëert complexe meubelstukken en zijn 
beeldtaal heeft een mysterieuze  uitstraling die 
de kijker blijft intrigeren. Hij vertraagt onze blik 
maar tegelijk verlengt en  verhoogt hij onze 
kijkervaring. ‘Zijn recente werk is een intense weg naar  herstel, 
gesterkt door de schoonheid van ongerepte landschappen. Tussen 
 vrijheid en geruststelling,  versnippering en  reconstructie gaat de 
 zoektocht voort.’

 Voor ROESTVRIJ werkte Joël Schuurmans 
met twee groepen leerlingen uit het vijfde en 
zesde middelbaar van de zorgopleiding van 
het SPECTRUM. Vanaf de eerste sessie op 
school draaide het rond ‘identiteit’... Wie ben ik, 
wie ben jij? De studenten maakten zelfportret
ten en bereidden zich voor op hun ontmoeting 
met de ouderen. 
 
De volgende sessies gingen door in het 
woonzorgcentrum, waar de jongeren en 
 ouderen in dialoog gingen met elkaar en 
de camera. Samen creëerden ze nieuwe 
samen gestelde identiteiten. Deze  collages 
brachten ze samen aan op houten  panelen, 
die worden  geïntegreerd in kasten die 
Joël   Schuurmans daarna ontwierp voor 
de  gangen van het woonzorgcentrum. De 
 kasten zijn multifunctioneel: er is plaats voor 
 persoonlijke  souvenirs van de bewoners, voor 
 aankondigingen, decoratie, ze vormen een 
vormelijke lambrisering in de gang…

joelschuurmans.net
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Winne Clement (°1976) is instrumenten
bouwer en muzikant. Hij studeerde 
schilderkunst, maar vond zijn roeping 
uiteindelijk in zijn passie voor hout 
en muziek en leerde zichzelf  fujara’s 
bouwen: tot twee meter lange  fluiten 
die oorspronkelijk uit Slovakije 
komen. Zijn muziekinstrumenten - 
 fujara’s, andere etnische fluiten en 
zelf ontworpen instrumenten - zijn 
unieke sculpturen, mallen voor klank 
en geluid. 

 Voor ROESTVRIJ zette Winne 
 Clement ritme en muziek in om 
 bruggen te bouwen tussen de 
 kinderen van het vijfde en zesde 
 leerjaar van De  Mozaïek, en de 
 bewoners van het woonzorgcentrum. 
Daarvoor  gebruikte hij alledaagse 
voorwerpen, zoals  potten en pannen. 
En een obus. 

 Van zijn sessies is geen blijvend 
 resultaat merkbaar in het woonzorg
centrum maar Tine Guns  maakte een 
kort filmpje om het  proces met Winne, 
de ouderen en de  kinderen te kunnen 
delen.

fujaraflutes.com
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In het werk van Tine Guns (°1983), dat 
zich uitstrekt van film over publicaties 
tot fotografische installaties, neemt 
de vluchtigheid van de menselijke 
 waarneming een centrale plek in. 
Beelden hebben nooit een sluitende 
betekenis. 

 Guns’ videowerk werd o.a. 
 getoond op Jean Rouch Festival, 
Next Festival en Ostrale Dresden. 
Ze stelde  tentoon in Cinematek/
BOZAR, Netwerk Aalst, Brakke Grond 
 Amsterdam,  Casino Luxemburg, … Ze 
publiceerde  verschillende kunst
boeken; haar debuut ‘The Diver’ stond 
op de shortlist van de prestigieuze 
Britse MACK’s 2015 First Book Award. 
In 2017 kreeg ze de Oost-Vlaamse 
Cultuurprijs voor Beeldende Kunst.  

 Voor ROESTVRIJ/HOUDBAAR 
 filmde Tine Guns het traject van  Sarah 
Eechaut en Winne Clement met de 
kinderen. Het proces, dat wellicht de 
belangrijkste rol speelt, meer nog dan 
het eindresultaat, kan op deze  manier 
alsnog gedeeld worden met een 
 breder geïnteresseerd  publiek. 

tineguns.com
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Rebecca Lenaerts (°1980)  begon na de 
 acteeropleiding aan het RITCS in 
Brussel als podcastster op het 
 internet. Onder de naam ‘devrouwdie’ 
maakte ze auditieve  stadsverhalen 
over Brussel voor  radio en  internet. 
Sinds 2008 initieert ze voor MUS-E 
Belgium participatieve  projecten 
waarin spreken, luisteren en story
telling een belangrijke plaats 
 innemen. 
 
 Voor ROESTVRIJ maakte Rebecca 
 geluidsopnames tijdens de artistieke 
trajecten van MUS-E kunstenaars 
 Sarah Eechout en Joël Schuurmans. 
De audiostukken zijn te beluisteren in 
de expo in CAMPO victoria om daarna 
een virale tournee aan te vatten.

rebeccalenaerts.net
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LAURA 
VROOM
LANGZAAM 
GLEED EEN 
BERG HET DAL 
IN

Ze wrijft met haar natte vinger 
over een badkamertegel.
Dat veroorzaakt een piepend geluid.
/
Ze zit hier
op een stoel
in deze stad
in dit land
op dit stukje aarde
scheert ze door de ruimte
voor even
voor nu.
/
Er vloeit bloed
van haar darmen
via haar poortader
haar lever binnen.
/
De ketel fluit.

Aan de hand van anekdotes, herinneringen, 
observaties en overpeinzingen neemt theater
maker Laura Vroom (°1987) de kijker mee op een 
absurde en poëtische gedachtestroom. 

 Hoe ga je om met  verganke lijkheid en 
verlies? Bieden  herinneringen troost? Is het 
beter je te verzetten of je over te geven? Met 
Langzaam gleed een berg het dal in schetst Laura Vroom 
het  portret van een  ouderdom. Ze sprak met 
 verschillende  senioren over  ouder worden en 
putte  inspiratie uit haar  ervaring als  vrijwilliger 
in een woonzorgcentrum in Gent. 

lauravroom.be

VAN/MET Laura Vroom COACH Ineke Nijssen, Tine Van Aerschot  DRAMATURGIE 
Katrien Valckenaers TECHNIEK Ole Ceenaeme GRAFISCH ONTWERP Kahil 
 Janssens MET STEUN VAN De Vlaamse Gemeenschap, Stad Gent, De Grote Post, 
WpZimmer, De Vieze Gasten en Zuidpool FOTO’S Magali Sysmans MET DANK AAN 
Sarah Gaillaert, Saskia Troubleyn, De Koer, Hava Kurudere, Annamarie  Rizzello,  
 Isabel Hinnekint, Francy Van Iersel, Linde Carrijn, Bruno Van herck e.v.a.

17/11 14u15 
CAMPO victoria
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Moni Wespi is een Zwitserse choreografe, art 
 director en beeldend kunstenaar. Ze woont 
en werkt in Brussel. In haar choreografische 
praktijk creëert ze beelden door radicale 
 scenografische keuzes te combineren met 
haar bewegingsonderzoek. In 2007 richtte 
Wespi het bedrijf LOUTOP op, waarmee ze een 
nieuw en innovatief podiumproject creëerde, 
en waarmee ze van 2007 tot 2014 inter
nationaal op tournee ging (250 shows). In 
2010 ontving ze de “GRANT”-prijs van Zürich 
voor haar werk met LOUTOP. In 2011 trad ze 
toe tot het collectief “Asphalt Piloten”, een 
 gelauwerde artistieke cel van kunstenaars 
met verschillende artistieke en geografische 
achtergronden.

 Haar choreografische beeldende kunst
project MOVING PORTRAITS wordt geboren in 
een samenwerking met Lucia Gerhardt. Deze 
 intieme videowerken spelen op de dunne lijn 
tussen stilte (foto) en microbeweging (video). 
Langzame kunst. Om als een stille visuele 
 ervaring te delen met de kijker, die de tijd 
neemt om te kijken.

 Voor ROESTVRIJ brengt Wespi vier 
 portretten uit de serie DANCING AGES. Deze 
portretten van tien 75-plussers werden 
 gemaakt in het kader van een residentie / 
 tentoonstelling in La Bellone, Brussel, 2017. 
Met dit project wil de kunstenaar een ode 
brengen aan deze leeftijdscategorie en aan 
de schoonheid van hun oude lichamen.

moniwespi.com

ART DIRECTION Moni Wespi CAMERA Lucia Gerhardt MODELS: Brussels based 
seniors 75+



2726

#ANT 
collectief 
ESCAPE ROOM 

Escape room 
stimuleert dialoog 
over dementie

‘De Tuin van Victoria’

“Hallo, dit is Christian, de wijkagent. Ik ben blij dat 
 jullie er zijn. Ik kreeg bericht dat er iets aan de hand 
is bij Victoria. Maar toen ik er bij kwam, tierde ze 
dat  iedereen moest weggaan en ze enkel de mensen 
wou zien die ze vertrouwt. Ze heeft zich opgesloten 
in haar huis. Misschien kunnen jullie de juiste mensen 
 vinden om langs te sturen. Oh en trouwens, ik heb een 
 portefeuille op de grond gevonden, ik heb die op de 
brievenbus gelegd. Bekijk die zeker eerst.”
 
 Met dit geluidsfragment begint de  escape 
room over dementie. De spelers bevinden 
zich in de voortuin van Victoria. Hun opdracht: 
achter halen welke mensen Victoria vertrouwt 
en deze via digitale ID’s tevoorschijn toveren. 
Elk nieuw personage dat wordt gevonden, voegt 
een nieuw element toe aan het verhaal. 

De spelers lossen verschillende puzzels 
op. Elke puzzel vindt zijn oorsprong in de 
 problematiek van dementie. 
  
Christian Verelst, Expertisecentrum voor 
 Dementie Paradox: “Een goede begeleiding van personen met 
dementie start met een goed inzicht in hun belevingswereld. Hiervoor 
vinden we aansluiting bij de escape rooms: mensen een beleving geven 
waarover ze kunnen nadenken en napraten. Hun eigen ervaring is het 
vertrekpunt om tot een betere begeleiding van personen met dementie te 
komen. Vanuit het expertisecentrum Dementie vinden we het belangrijk 
om te streven naar een genuanceerde beeldvorming rond dementie. 

Dit wil zeggen dat we de ziekte niet gaan verbloemen, maar ook niet 
enkel in de negatieve sfeer situeren. Mensen met dementie hebben 
immers nog veel mogelijkheden. ECD Paradox is dan ook bijzonder blij 
om te kunnen meewerken aan dit baanbrekende en creatieve project.”

In Vlaanderen hebben naar schatting 131.800 
mensen dementie. Alle lagen van de bevolking 
kunnen met dementie geconfronteerd worden.
 
Annelies Poppe, #ANTcollectief: “Het doel is 
 dubbel. Enerzijds willen we de verschillende actoren (mantel-
zorgers,  professionelen, familieleden) een ervaring bieden waardoor 
ze  dementie beter begrijpen en daardoor op een kwalitatieve  manier 
ondersteuning kunnen bieden. Een escape room is een spel dat je 
helemaal onderdompelt in de ervaring. Deze ervaringen vormen een 
vertrekpunt voor nabespreking en dialoog. Anderzijds willen we de 
maatschappelijke dialoog rond deze problematiek stimuleren. Escape 
rooms zijn populair en krijgen veel aandacht. De uiteindelijke doel-
groep zijn dus mantelzorgers, professionelen en familieleden enerzijds 
en het brede publiek anderzijds. Niet de personen met dementie zelf. 
Het wordt een mobiele escape room, die na afloop van het project op 
verschillende locaties kan ingezet worden.”
 

antcollectief.be

PROJECTEIGENAAR #ANTcollectief INHOUDELIJKE PARTNER Regionaal Expertise-
centrum Dementie Paradox I.S.M 40 enthousiaste vrijwilligers. MET DE STEUN VAN 
de Vlaamse Overheid, stad Gent, Koning Boudewijnstichting, Nationale Loterij

Choreograaf Seppe Baeyens  leidde in de marge van 
HOUDBAAR een workshop rond beweging en 
dans met kinderen en ouderen uit het woon
zorgcentrum.    
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Minibal Bazaar
DANSPUNT

Minibal Bazaar, een swingend dansgebeuren 
met koffie en taart.

Grootouders en kleinkinderen dansen samen. 
Voelen, steunen, aanraken, leiden … Spelender
wijs en onder begeleiding gaan  grootouders 
en kleinkinderen de dansvloer op. Ver, dicht, 
rond elkaar, zonder woorden. Na een kort 
toonmoment nodigen ze het publiek uit 
mee de vloer op te komen. Beetje bij  beetje 
 vervagen de afspraken en kan het feest 
 losbarsten.

danspunt.be/minibal

Danspunt is de sparringpartner van  iedereen 
die gebeten is door dans. De sidekick van 
dansers, makers en docenten. De linker- en 
rechterhand van scholen,  gezelschappen 
en dansfans pur sang. Voorbij alle  stijlen 
ondersteunen zij aanstormend  talent, 
creëren ze kansen en zetten dans op 
de kaart – in  Vlaanderen, Brussel en ver 
 daarbuiten. Danspunt maakt de vloer vrij 
voor  inspirerende ontmoetingen en artistieke 
 expressie.

Kom langs en

     dans
               

      danser
                      
       
        danst.

Praktisch: 17 november 2019
  Kunstendag voor Kinderen
15u – 16u30  inleidende workshop 
        voor grootouders en kleinkinderen
16u30 – 17u30 toonmoment en dansfeest – 
  ook broers, zussen, ouders, buren,  
  vriendjes … van harte welkom!
wzc Tempelhof 
  Sint-Margrietstraat 36, 9000 Gent

Geef een seintje als je komt via 
  inschrijven@danspunt.be

Grootouders en 
kleinkinderen 
dansen samen!
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