WELKOM

De Staten-Generaal is een jaarlijks en informeel treffen voor al wie betrokken is bij cultuur in onze stad en hierover van
gedachten wil wisselen met vele anderen. We blikken samen terug op de hoogtepunten van 2016 en kijken vooruit naar
de uitdagingen en kansen van 2017. Welk beleid koppelen we daar aan? Hoe past dat in een brede maatschappelijke en
zelfs internationale context? En wat betekent dat voor jou? Voor deze tweede editie focussen we samen op het thema
ruimte voor cultuur en creativiteit in de stad.

PROGRAMMA

NAMIDDAG
16.00 uur		
16.30 uur		
16.45 uur		

start namiddagprogramma met onthaal en koffie &
welkomstwoord van schepen van cultuur Denise Vandevoort (foyer)
info- en debattafels (zie verder)

AVOND
18.00 uur		
19.00 uur		
		
		
20.00 uur		
20.15 uur		
		
20.45 uur		

start avondprogramma met onthaal, soep en broodjes (foyer)
Marcus Davey, artistiek directeur van The Roundhouse, een broedplaats voor creatief talent in Londen, houdt een
pleidooi voor culturele huizen die meer zijn dan een fysieke plek, die ruimte bieden aan creativiteit, nieuwe initiatieven
en maatschappelijk engagement. (zaal)
directeur cultuur Piet Forger geeft een terug- en vooruitblik op het culturele gebeuren in 2016-2017 (zaal)
schepen Denise Vandevoort reikt de Leuvense Cultuurprijs voor Beloftevol Talent en de prijs voor Culturele 		
Verdienste uit. (zaal)
hapje en drankje, met muziek van LUCA Jazz en DJ SYNIC (foyer)

LAAT JE VERRASSEN DOOR LEUVENS TALENT …
Doorheen het hele programma kan je je laten verrassen door Leuvens cultuurtalent. Kijk zeker eens rond!
MUZIEK

MOLOTOV

16.00 uur // inkomhal
Laat je welkom heten door jong percussiegeweld van Cirkus in Beweging.
(onder leiding van Tom Permentier). ///
DEELRADEN

LANDSCHAPSTEKENINGEN

doorlopend // inkomhal
Deelraden Vorming, Amateurkunsten, Erfgoed en Vrije tijd van de Cultuurraad Leuven presenteren hun
landschapstekening. Ontdek wat Leuven op deze terreinen allemaal te bieden heeft. ///
LEUVEN LEEST

BOEKENRUIL

doorlopend // inkomhal
Leuven Leest deed een warme oproep om een boek mee te brengen. Ruil die ene bestofte roman voor een
ander exemplaar, om voor altijd te koesteren of verder te delen. Personaliseer je ruilactie door ter plaatse een
kerstkaart te schrijven en te verstoppen in je boek.
De overgebleven boeken worden geschonken aan de verschillende boekentillen in Leuven. ///
Leuven Leest is een project van de Bib Leuven en 30CC in samenwerking met CultuurConnect.

VIDEO

ERFGOEDCEL LEUVEN

doorlopend // traphal +2
Erfgoed is veel meer dan een bevoegdheid, een sector, een domein of veld. Het is sterk verweven met onszelf
als individu en als samenleving, met het leven van ons allemaal. Sander Tas (Kadanja) filmde heel wat mensen achter en met het erfgoed in Leuven. Van mensen in de straat, buurtbewoners, erfgoedspelers tot experten allerlei. Ze geven een diverse blik op wat erfgoed in Leuven is en kan zijn. ///
VIDEO

SLAC/ACADEMIE BEELDENDE KUNST

doorlopend // traphal +2
SLAC/Academie Beeldende Kunst neemt met verschillende projecten deel aan het stadsfestival 500 jaar Utopia. Op deze Staten-Generaal tonen ze een kortfilm over het realiseren en te water laten van de ‘eilanden’ en
een time lapse van de opbouw van de toren UTOPIA [Vrijstaat]. ///
beelden van Florian Waerzeggers

VIDEO

ONKRUID

doorlopend // door het raam van de traphal +2
Winnaar van de Cultuurprijs 2015 Onkruid combineert expertise in design, stedelijkheid, muziek, kunst en
marketing. Het ontwikkelt acties, interventies of events die mensen verenigen en delen van het maatschappelijk braakland trachten te bewerken. De video toont een bundeling van projecten, in chronologische volgorde, uit het portfolio van Onkruid: Onkruid keukeninstallatie in Copenhagen 2015 / Horst arts and music
festival 2015 / tijdelijke inrichting Vaartkomplein 2016 / tijdelijke inrichting Hogeschoolplein 2016 / Horst
arts and music festival 2016 / mobiele overdekte ruimte voor YOUtopia 2016. ///

CAS-CO

EXPO MIN 1

doorlopend + rondleidingen om 18.30 + 21.00 + 22.00 uur (verzamelen aan de deuren van de foyer) // kelder (volg de pijlen)
Cas-co presenteert werk van Arnaud De Wolf, Lore Stessel, Maarten Vanermen en Kaïn Walgrave in de
tijdelijke tentoonstellingspresentatie ‘min 1’. Cas-co biedt jonge beeldend kunstenaars, performers en theatermakers ruimte voor artistieke praktijk en ontwikkeling door betaalbare en kwaliteitsvolle ateliers te ontwikkelen en project- en presentatiekansen te creëren voor deze jonge makers. Voor een rondleiding doorheen de
expo (15 minuten) kan je verzamelen aan de deuren van de foyer om 18.30, 21.00 of 22.00 uur. Je kan de expo
ook doorlopend op eigen houtje bezoeken. ///
AUDIO

LEIVESE VEROOLE

doorlopend // toilet
Laat je tijdens een toiletbezoek verrassen door 5 veroole in ’t Leives.
(ingesproken door Hugo Dehaes en Flory Vloebergs) ///
STRAFFE TRICKS

PARKOUR

18.00-19.00 uur // vestiaire
De jongeren van Cirkus in Beweging/We’re all athletes verrassen met hun parcours-tricks wanneer ze je jas
weghangen.
(onder begeleiding van Jasper Van Oost en Nicolas Vanhole) ///
POËZIE

POËZIE OP EEN-TWEE-DRIE

18.00-19.00 uur + 21.00-22.00 uur // in de gang naast de foyer
Tussen 18.00 en 19.00 uur en tussen 21.00 en 22.00 uur kan je een gedicht laten schrijven speciaal voor jou.
Geef een woord en een knik, en Geert of Yentl typen jouw gedicht in één ogenblik. ///
MUZIEK

WASSEL BAND

18.00-19.00 uur // inkomhal
Oude traditionele Arabische muziek in een modern jasje. Nadat de oorlog hun thuislanden Irak en Syrie verwoestte, ontmoetten de drie muzikanten van Wassel Band elkaar in Belgie. “Wassel” betekent communicatie
in het Arabisch. De reden voor deze naam is terug te vinden in het idee om een muzikale brug te bouwen
tussen de oosterse en westerse culturen. ///
MUZIEK

JAZZ TRIO LUCA JAZZ

20.45-21.30 uur // foyer
Jordy Van Kerschaver trio: drie studenten van LUCA School of Arts Jazz verwennen onze oren tijdens de
receptie.
(Jordy Van Kerschaver (gitaar), Tobias Volckaert (sax) en Filip Arasimowicz (bas))///
DANS

B-BOYS

Laat je verrassen door de moves van B-boys Jeroen, Casper, David en Arin. ///

LOCATIE THEMATAFELS
1

Cultuurhuizen als sociale verbinder // Hannelore Vandezande (Cera) & Dirk De Lathauwer (OPEK/fABULEUS)
artiestenfoyer (gelijkvloers)

2

Bottom-up initiatieven in de socio-culturele sector // Hai-Chai Jiang (YOUtopia) & Peter Verluyten (DoRemy)
artiestenloges (gelijkvloers)

3

Digitale ruimte voor cultuur // Danny Theuwis (Leuven Leest) & Hannes Vanhaverbeke (CultuurConnect)
kelder, via artiestenfoyer (-1)

4

Buiten de grenzen - internationale structuren // Ilse Van Essche (STUK) & Bart Demuyt (Alamire Foundation)
verdieping derde balkon

5

Ruimte voor jonge creatieve starters // Jochem Daelman (Mijnleuven) & Pieter Volckaert (Fabrik)
kelder, via artiestenfoyer (-1)

6

Leegstand en creativiteit // Michel Warlop (Centrummanager) & Stijn Anthoons (vzw Mest)
zolder

7

Fysieke werkruimte voor kunstenaars // Christina Seyfried (Bac-atelier) & Josine De Roover (Cas-Co)
kelder, via artiestenfoyer (-1)

8

Diversiteit in de culturele ruimte // Alexandra Meijer (Wisper) & Myriam Lemsiah (Dienst diversiteit en gelijke kansen)
verdieping derde balkon

9

Verenigingen als verbinder // Jonas Van Thielen & Oktaaf Duerinckx (deelraad amateurkunsten)
artiestenloges, gelijkvloers

10

Stad met ziel. Leuven bewogen door Erfgoed. Landschapstekening van de deelraad erfgoed // Rebecca Gysen & Tiny T’Seyen (Erfgoedcel)
eerste balkon

11

Internationale fondsenwervingscampagne voor de reconstructie van een vredesbeiaard // Rob Belemans (werkgroep vredesbeiaard)
verdieping derde balkon

12

Landschapstekening deelraad vorming // Jan Vermeir (voorzitter deelraad vorming)
verdieping derde balkon

13

Mindgate Creativity // Jo Steyaert (voorzitter werkgroep Leuven Mindgate Creativity)
bureau theatertechniek (tussenverdiep)

14

Leuven Circusstad // Tuur Struyf (directie cultuur) & Rika Taeymans (Cirkus in Beweging)
zolder

15

Coöperatief denken in de creatieve sector // Toon Manders (Miss Miyagi)
zolder

16

Ruimte voor jong talent in de muzieksector // Wim Thijs (DJ Maverick) & Joris Vaes (Tangram Records)
zolder

17

Podiumkunstensite // Karen Landuyt (AGSL) & Koen Adams (30CC)
podium

18

Ruimte voor kinderen en cultuur // Amber Vansintjan (Bazart) & Lieve Claes (Artforum)
gang op tussenverdiep

19

Klimaat, cultuur en duurzaamheid // Michèle Jacobs (Leuven Klimaatneutraal) & Veerle Van Schoelant (30CC)
VIP lobby, eerste verdiep

