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Programma

Memento
Woordfestival
Zo eens in het jaar zwaaien alle organisaties die op de een
of andere manier woordkunstenaars een platform geven de
deuren extra hard open. En dit onder impuls van gastheer
Bart Jaques, de eerste Letterzetter van Kortrijk.
Op vrijdag 17 februari 2017 en zaterdag 18 februari 2017 is
er met de tweede editie van Memento een heus woordfestival
in de Kortrijkse binnenstad, met het centrale thema ‘slaap’.
Interventies en installaties van talentvolle woordkunstenaars
uit het project ‘Letterzetter’, toonmomenten en installaties
van gevestigde auteurs en open mic’s wisselen elkaar op
vrijdagavond 17 februari 2017 de hele avond en nacht af.
Hun acties zijn doordrongen van het thema ‘slaap’ en alle
aanverwanten ‘dromen’, ‘nachtmerries’, ‘slapeloosheid’, …. Je
kan het traject in je eentje afwerken of intekenen op één van
de drie geleide (slaap)wandelingen met een literaire gids. Wie
de nacht wil overbruggen kan ofwel feestvieren in A Night of
Hiphop ofwel gewoon overnachten in de Budatoren.
Dit jaar is er voor het eerst het hele weekend een
aangepast kinderluik (mét een uniek slaapfeestje in het
nagelnieuwe Boekenhuis Theoria) en zijn er op 18 februari
2017 de hele dag door ook interventies van leerlingen
van het conservatorium n.a.v. de Dag van het Deeltijds
Kunstonderwijs.
Het merendeel van het programma is gratis, tenzij anders
vermeld.

Vrijdag
17 februari

Kinderen
DIERENVERHALEN
VAN TOON TELLEGEN (5+)
BOEKENHUIS THEORIA
Van 18 tot 20 uur - voordracht

De leerlingen voordracht van het conservatorium vertellen
op een ludieke manier de fantastische verhalen van Toon
Tellegen. De eekhoorn en de mier worden zo springlevend.
Een must voor al wie van verhalen houdt.
Gratis | Boekenhuis Theoria, Casinoplein 10, Kortrijk

VERHALENKORF (5+)

BOEKENHUIS THEORIA
Sessie 1: 18 uur | sessie 2: 18.45 uur - vertellen
Niets is gezelliger dan dicht bij elkaar, onder een zacht
deken rond een vuur te genieten van een mooi, spannend
of ontroerend verhaal. Warm je aan het vuur of kom binnen
in de mobilhome van Gèsman waar luisterverhalen te horen
zijn. Er wacht je een heerlijk, fijn verhaal.
Inschrijven aangewezen!
Boekenhuis Theoria, Casinoplein 10, Kortrijk
€ 2 | tickets via Uit in Kortrijk, 056 23 98 55

17/02 - Kinderen

SLEEP-IN (6 tot 12 jaar)

UITVERK
OCHT

BOEKENHUIS THEORIA
Van 19 tot 10 uur - overnachting & ontbijt
Welke boekenfan droomt er niet van om eens een nachtje door
te brengen in een boekenwinkel? De tweede editie van Memento
is het uitgelezen moment om dit eens te doen.
Boekenhuis Theoria zet haar gloednieuwe voordeur open voor
de kleine boekenfans onder ons. Helemaal in het thema slaap,
rollen we onze slaapmatjes en slaapzakken uit tussen de boeken.
In kleine groepjes worden we voorgelezen alvorens in te dommelen.
Schrijf snel in want de plaatsjes zijn beperkt.
Incl. ontbijt, een sessie in de Verhalenkorf, een slapengaan- en
ontbijtverhaal (door Deeltijds Kunstonderwijs)
Boekenhuis Theoria, Casinoplein 10, Kortrijk
€ 10 | tickets via Uit in Kortrijk, 056 23 98 55

Volwassenen
HET ZESDE METAAL

UITVERK
OCHT

DE KREUN – van 20 tot 23 uur - muziek
In 2016 bracht Het Zesde Metaal Calais uit, inmiddels het
vierde album van de band rond Wannes Cappelle. In Calais
neemt Het Zesde Metaal risico’s met sound. De zinderende
elektronica is een verrijking voor de wereld die ze zorgvuldig
neerzetten met hun muziek. Net als in het vorige werk,
strooien ze vooral met persoonlijke verhalen en trefzekere
karakterschetsen. Calais is donker en weerbarstig maar nooit
cynisch en vooral hoopvol.
Wie nog geen ticket heeft, kan er jammer genoeg niet meer bij.
Dit concert was razendsnel uitverkocht.
De Kreun, Conservatoriumplein 1, Kortrijk

LYRICALLOUNGE presenteert
CARMIEN MICHELS

OXFAM BOOKSHOP – 21 tot 21.30 uur – voordracht, slam
Carmien Michels (°1990) danst tussen pen en podium, tussen
urban en klassiek. Ze studeerde Woordkunst aan het
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen.
Als afstudeerproject schreef ze haar debuutroman We zijn
water, die in 2013 bij de Bezige Bij verscheen. Haar tweede
boek Vraag het aan de bliksem verscheen in september
2015 bij Uitgeverij Polis. Maar ook in andere genres gooit
Carmien Michels hoge ogen. In de finale van het BK Poetry
Slam sleepte ze in 2014 de publieksprijs in de wacht. In
januari 2016 won ze als eerste Belgische het Nederlandse
Kampioenschap Poetry Slam en in mei 2016 haalde ze brons
op het Wereldkampioenschap in Parijs. Met het collectief Eigen
Wolk Eerst staat ze op tal van podia. Maar voor Memento staat
ze alleen op het podium in wat ongetwijfeld een markante
doortocht wordt. Zorg dat je er op tijd bij bent.
Gratis | Oxfam Bookshop, Budastraat 21, Kortrijk

WABLIEFT?!
MET FIKRY EL AZZOUZI

DEDINGEN – 19 tot 20 uur – auteurslezing in klare taal,
literatuur
Fikry El Azzouzi (°1978) debuteerde in 2010 met de roman
Het Schapenfeest. Naast columns en romans schrijft hij
theaterstukken en maakt hij deel uit van het theatergezelschap

Sincollectief. Daarmee maakte hij onder meer theaterstukken
IJdele Dagen en Troost. Met Troost won hij in 2013 de
auteursprijs voor podiumkunsten. In 2015 werd hem de
Arkprijs van het Vrije Woord toegekend voor zijn roman
Drarrie in de nacht en zijn toneelstuk Reizen Jihad.
Tijdens deze Wablieft-lezing gaat hij dieper in op het boek De
handen van Fatma dat hij in klare taal schreef voor volwassen
beginnende lezers. Het boek vertelt het verhaal over Fatma,
een eenzame vrouw wiens enige zoon Bilal haar nooit meer
bezoekt. Tot Hafssa op de deur klopt. Zij is illegaal in het
land. Fatma neemt Hafssa in huis. Elke vrijdag gaan ze samen
naar de markt. Tot Fatma appelsienen koopt…
Gratis | DeDingen, Budastraat 12, Kortrijk

TAALCAFE / POËZIE EN PROZA
IN EEN ANDERE TAAL

DEDINGEN – 20 tot 22 uur – ontmoeting, voordracht
Elke eerste dinsdag van de maand is er in deDingen een taalcafé.
Dan zitten anderstaligen samen aan tafel met wildvreemde
native speakers en praten ze de hele avond en nacht.
Voor Memento vroegen we de groep om op zoek te gaan naar
teksten en poëzie in de eigen taal. Het resultaat: een
ongebonden avond poëzie met en door sprekers uit Irak,
Palestina, Iran, Egypte, Portugal, de Verenigde Staten en België.
Gratis | DeDingen, Budastraat 12, Kortrijk
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PETER LENAERTS - MicroSleepDub

JAN CATTEBEKE

MicroSleepDub gaat over microgeluiden, architectuur en
stedelijkheid en is een compositie voor 4 Dub-platen (vinyl
platen zonder beschermlaag, waardoor de groef gaandeweg
verslijt en het geluid verdwijnt) vol verwaarloosde,
onderbelichte of afgedankte geluiden uit Nansha (China) en
Sydney (Australië).

Jan Cattebeke (°1992) schrijft in Harelbeke. Zijn atelier huist
in de kunstwerkplaats De Zandberg. Jan schrijft kortverhalen
waarin hij actualiteit, humor, zijn persoonlijke helden en wat
rebelsheid mengt. Tegelijk pent Jan beeldend. Hij tokkelt op
een oude schrijfmachine, koestert schrijffouten en machinale
haperingen, schrijft op WC-papier, laat letters tekens worden
én voegt ook getekende figuratie toe. Recent gaf hij punk-icoon
Johnny Rotten een centrale rol in een publicatie met tekst en
tekenwerk. Tijdens Memento zie je de schrijver aan het werk in
zijn opmerkelijke installatie en kan je hem vragen stellen.

BUDATOREN – 24 tot 8 uur – overnachting, geluidskunst

MicroSleepDub start om middernacht en eindigt om 8u. Dit
is géén installatie of concert. Je bent er welkom om te slapen.
We zorgen voor matrassen, lakens en goeie slaapcondities.
Peter Lenaerts zal bedtijdverhalen lezen over nieuwe steden
en lege gebouwen en je in slaap sussen met het geluid van
lege kamers. Breng mee wat je nodig hebt om te overnachten
(slaapkledij, hoofdkussen, toiletspullen enz.). Op het einde
van de voorstelling is er een ontbijt voorzien.
Inschrijven verplicht.
Deze voorstelling is Engelstalig.

BUDATOREN – 19 tot 24 uur – installatie, proza

Gratis | Budatoren, Burgemeester Tayaertstraat, Kortrijk

Budatoren, Burgemeester Tayaertstraat, Kortrijk
€ 10 (incl. ontbijt) | tickets via Uit in Kortrijk, 056 23 98 55
In het kader van Buda Vista#10
www.budakortrijk.be/nl/festivals/buda-vista-10

THOMAS JACQUES
& DRIES DEVOCHT

© Henrik Beck

BUDATOREN – 19 tot 24 uur (doorlopend) – installatie,
performance
In deze installatie van lettertype Thomas Jacques (°1989) en
zijn kameraad Dries Devocht (°1987), beiden afgestudeerd als
psycholoog, krijg je opgenomen sessies te horen die draaien
rond nachtmerries. Deze nachtmerries staan in functie van de
zeven hoofdzonden. Thomas Jacques groeide op in Kortrijk,
maar woont en werkt sinds enkele jaren in Gent. In 20142015 schreef hij mee aan ‘De laatste minuut van Brussel’, een
publicatie van Vrijbus, een sociaal-artistiek project van VZW
Wit.h, de Figuranten, Bruthaus en het Kapersnest. Op dit
moment werkt hij naarstig aan zijn korte verhalendebuut dat
vooral gaat over seksualiteit en de menselijke psyche.
Gratis | Budatoren, Burgemeester Tayaertstraat, Kortrijk
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BOONYI

BROELTOREN NOORD – 20 tot 20.30 uur, 22.30 tot 23 uur –
muziek, geluidskunst, spoken word

LIEVE ZUSJES STOERE BROERS

POL ISAAC, LARISSA VIAENE, SIEL VERHANNEMAN
KLOOSTERTUIN – 22 tot 22.30 uur, 23.30 tot 24 uur –
muziek, geluidskunst, poëzie, voordracht & illustratie
De liefste zusjes en stoerste broers van Kortrijk herhalen
tijdens Memento hun bijdrage aan Reveil. In deze voorstelling
krijg je een mix van muziek, beeldende kunst en poëzie op je
bord. Muzikant Pol Isaac (°1969) zorgt voor een klanktapijt
waarop lettertype Siel Verhanneman (°1989) voordraagt.
Siel woont in Kortrijk en tekende pas een contract bij WPG
groep, uitgeverij Manteau. Ze bracht in 2016 de bundel Als ik
stil ben heb ik een bos in mijn hoofd uit, een hartverscheurend
boek waarin ze schrijft over liefde, rouw en de eeuwige slaap.
De bundel is intussen aan een tweede druk toe. Beeldend
kunstenares Larissa Viaene (°1990), die de illustraties voor
deze bundel maakte, tekent live op projectie. Haar bijdrages
zijn een gevoelsmatige weerkaatsing van de tekst. In haar
illustraties schemert haar liefde voor het lieve vreemde door
met vaak aparte, licht humoristische wezens.
Fanny’s koffiebar voorziet in koffie en warme chocolademelk.
Gratis | Kloostertuin, Budastraat, Kortrijk

Ongetwijfeld één van de merkwaardigste belevingen op het
parcours is Boonyi, het project van de Deerlijkse schrijver,
cultuurjournalist en muzikant Jonas Bruyneel (°1990)
en schrijver, regisseur Hans Depelchin (°1991). Boonyi
debuteerde met Apparaat F, gebaseerd op het werk van Edgar
Allen Poe. Nadien kwam er Apparaat G, gebaseerd op het
absurdisme van Kafka, ontwikkeld voor het Museum
Dr. Guislain. Voor Memento duikt Boonyi, tijdens een
residentie van vier dagen in het Memento Lab, diep in de
krochten van het onderbewustzijn om er de meest pijnlijke
kant van de slapende geest bloot te leggen. Met onder die
indringende tekst grillige gitaren en experimentele samples.
Boonyi zorgt voor de ultieme Kortrijkse koortsdroom
gebaseerd op dromen en nachtmerries van Kortrijkzanen.
Gratis | Broeltoren Noord, Broelkaai, Kortrijk

RUBEN VAN DE WOESTYNE

VILLA FLUISTER(D)ING – 20 tot 24 uur (doorlopend)
installatie, voordracht
Ruben Van de Woestyne (°1993) is een Waregemse dichter,
performer en student filosofie aan de UGent. Hij maakte zijn
publicatiedebuut in het literaire tijdschrift Kluger Hans.
Tijdens Memento betrekt hij één van de zalen in Villa Fluister(d)ing waar hij een installatie bouwt over praten in de slaap.
Gratis | Pand.A, Sint-Amandslaan 30, Kortrijk
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UNDER THE MILKWOOD
(A PLAY FOR VOICES)
VAN DYLAN THOMAS

VC MOZAIEK – 19.30 tot 20 uur, 20.30 tot 21 uur,
21.30 tot 22 uur - voordracht
INTERVENTIE ATHENA POTTELBERG
Leerlingen van Athena Pottelberg brengen een fragment uit
een vertaling van Under the Milkwood (a play for voices)
van Dylan Thomas. In dat fragment neemt Dylan Thomas
ons mee naar de droomwereld van het Welshe vissersdorp
Llareggub, want daar wonen en leven bizarre mensen en
dingen. Er ontstaat een ontmoeting tussen een tekst, daterend
van 1954 en de verbeeldingskracht van hedendaagse jonge
gasten. De aanleiding van de adaptatie is het bezoek van Bob
Dylan aan de school op Gedichtendag 2017 waar hij alsnog
zijn Nobelprijs literatuur in ontvangst neemt. De studenten
verzorgen dan een gepaste ceremonie. Bob Dylan, geboren
als Robert Zimmerman, koos immers een artiestennaam die
onomwonden naar Dylan Thomas verwijst.
De interventies worden afgewisseld met een tussenkomst van
Eddy Bonte (°1949) die zijn kijk op een droomwereld brengt
met poëzie.
Gratis | VC Mozaïek, Overleiestraat 15A, Kortrijk

A NIGHT OF HIPHOP

DE STROATE – 20 tot 5 uur – muziek, afterparty
Net als vorig jaar kan je Memento 2017 beleven tot in de
vroege uurtjes. Eén adres, de gloednieuwe Hiphop Academy
‘De Stroate’, het voormalige Cinépalace. Daar is er opnieuw A
Night of Hiphop, die intussen al aan haar zevende editie toe
is. A Night of Hiphop is de voorloper van A Day of Hiphop en
A Day of Street Culture. Tot middernacht zijn er rapbattles
waarbij rappers elkaar verbaal en lyricaal te lijf gaan. Een
vakkundige jury duidt een winnaar aan die zich zo verzekert
van een deelname aan De Bestn vant Westn 2017.
Na middernacht is het terug aan de dj’s voor een afterparty
die tot 5u duurt.
Opgelet: dit onderdeel is niet gratis, er is een toegangsprijs van
€ 5 voor niet-leden van De Stroate en € 3 voor wie wel lid is.
Er is geen voorverkoop. Enkel verkoop aan de deur.
De Stroate, Zwevegemsestraat 13, Kortrijk

17/02 - Slaapwandelingen

SLAAPWANDELINGEN
MET LITERAIRE GIDS

START in Centrale Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30, Kortrijk.
Onthaal telkens een halfuur op voorhand.
Op 17 februari 2017 is er opnieuw Memento Woord-festival.
Het thema dit jaar is slaap en aanverwanten. Tijdens onze
slaapwandelingen loop je van locatie naar locatie. Een gids
neemt je mee en leidt elke interventie in, of draagt zelf
iets voor. Je start aan de bibliotheek en komt aan in VC
Mozaïek. Daartussen laat je jou betoveren en overweldigen
door smaakvolle interventies van jonge woordkunstenaars,
betrokken in het collectief van de Letterzetter en door
gevestigde waarden in het literaire veld.
OP HET PROGRAMMA:

LYRICALLOUNGE PRESENTEERT
MC VORRE & MARTIJN NELEN
OXFAM BOOKSHOP - slam

Lyricallounge organiseert regelmatig open mic’s in Kortrijk
voor poetry slammers. Tijdens de slaapwandeling maken we
kennis met twee grote talenten. Zo won de talentvolle MC
Vorre op zaterdag 14 mei 2016 de ‘Sinxen Slam’, de WestVlaamse voorronde van het BK Poetry Slam in Kortrijk. Een
overwinning die hem een plaats opleverde in de finale van
het BK Poetry Slam in Leuven. Daar werd hij prompt vicekampioen. De teksten van deze Ieperse schoenmaker zijn
spitsvondig en gevat. MC Vorre won in 2015 al de freestyle
rap battle De Bestn vant Westn en is één van de grondleggers
van het Phatmark Collective.
Met de Grafgravers-crew schuimt hij de Vlaamse podia af.
Gentenaar Martijn ‘Bekvegter’ Nelen slamt niet om zijn naam
op de affiches te zien prijken maar om de mensen iets te
vertellen. Over vergeten geschiedenis en onbezongen helden.
Over ergernis en tristesse.
Deze geëngageerde slammer is tevens een ex-finalist van het
BK Poetry Slam 2015. Toen werd hij nipt tweede.
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ADVA ZAKAÏ (IL/BE)
I SEEM TO BE THE ONLY ONE LEFT (ENG)

TEGEN BETER WETEN IN

VILLA FLUISTER(D)ING – muziek, kleinkunst

PAARDENSTALLEN / BUBOX - installatie

Tegen Beter Weten In is een licht gestoord Nederlands
zingend duo uit Antwerpen. Zanger Robin Van Araignien
(°1989) en gitarist Timothy Van de Gejuchte (°1990) haalden
de halve finale van de Nekkawedstrijd in 2015, één van de
meest toonaangevende wedstrijden voor Nederlandstalige
muziek. Daar werden ze overladen met lof. Onder andere
door juryleden Koen Huyghebaert & Roel Van Bambost: “De
zanger staat er echt, krachtige zang. Mooie arrangementen
met functioneel en krachtig gitaarspel.”
Maar ook Raf Walschaerts (Kommil Foo) is fan:
“Veelbelovend vind ik het. Songs die stuk voor stuk ergens
over gaan. En wat meer is: jullie klinken als 1 (‘ik dacht bij het
luisteren 1 gitarist-zanger te horen).” Nu jullie nog?

In de ruimte is er een boek. In het boek is er een andere
ruimte. Tekst reist van de ene ruimte naar de andere,
woorden dansen in de plaats van een lichaam, de schrijver is
al lang weg. Deze Engelstalige installatie en het boek werden
gemaakt in samenhang met de voorstelling Last Seen Standing
Between Brackets.
De installatie kan ook buiten de uren van de slaapwandeling
gratis bezocht worden.
In het kader van Buda Vista#10
www.budakortrijk.be/nl/festivals/buda-vista-10
www.budakortrijk.be/nl/last-seen-standing-between-brackets

PASCALE PLATEL

VRIJHAVEN MET PETER HOLVOETHANSSEN EN KENNY CALLENS

THEATER ANTIGONE – voordracht, theater

WIT.H – voordracht, performance

Gehoord tijdens de doortocht van Pascale Platel in Het
Penhuis: “Ik ben een enorme fan van het werk van Marcel
Proust”. Die uitspraak konden we niet zomaar laten voor wat
ze was. Marcel Proust bevindt zich immers als geen ander in
de wereld van de slaap. Pascale Platel interpreteert op onze
vraag voor deze slaapwandelingen een fragment van Marcel
Proust over de nachtkus uit ’s mans monumentale roman
À la recherche du temps perdu.

Een bed-in ontplooit zich. Wit.h duikt met het publiek het
bed in: het publiek maakt mee het tafereel en schaart zich
rond de hoofdrolspelers.
Deze twee spelers zijn Peter Holvoet-Hanssen en Kenny
Callens: een opmerkelijk duo woordkapers. Troubadours
van vele (boeken)markten thuis. Het duo beweegt zich
moeiteloos tussen het publiek en het hart van de scène in.

De laatste voorstelling, om 22.10 uur, is opengesteld voor het
publiek. (beperkte plaatsen)

Als volbloed dichters dwalen ze door de nacht en tronen de
kijkers-luisteraars mee naar hun droomkamer. Yoko Ono
hangt in de lucht…

© Reirusei
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MATTIJS DERAEDT

GROEP 1 - met meesterverteller Tom Van Outryve
Start: 19 uur - einde: 22 uur
Tom vertelt verhalen. Alleen, met andere vertellers,
met muzikanten, met dichters, … In samenwerking met
beeldende kunstenaars, met dansers en danseressen.
Op festivals, op scholen, op straat, op restaurant of op café,
in zalen, in galerijen, in musea, in het bos, op het platte land,
in de stad. Voor jong en oud en voor iedereen daartussen.

VC MOZAIEK – voordracht, theater
Weet jij nog wat je vroegste herinnering is? Lettertype
Mattijs Deraedt wist dat alvast niet. Dus ging hij met die
van jullie aan de slag. Weet je nog? Hij brengt tijdens deze
slaapwandeling een poëtisch theatermonoloog waarin
verschillende stemmen elkaar afwisselen en waarin zowel
tekst als muziek er een plaats in krijgen. Hij gaat op zoek
naar wie we nu echt zijn en of onze levens wel afgelijnd
kunnen worden.
Mattijs Deraedt (°1993) schrijft poëzie, proza, scenario’s,
theater, essays en muziek. Met zijn werk viel hij in
de prijzen op wedstrijden als Kunstbende, de Soet
poëziewedstrijd en de Jotie T’Hooft poëziewedstrijd. Hij
publiceerde in tijdschriften als Deus Ex Machina, Op Ruwe
Planken en Kluger Hans. In juni 2016 studeerde hij af in
de richting Schrijven aan het RITCS met de novelle Origo.
Hij schreef de theatermonoloog voor En Cours de Route,
een project van Bolwerk in opdracht van Gone West.

GROEP 2 - met lettertype Sien Demuynck
Start: 19.30 uur - einde: 22.30 uur
Muzikante Sien Demuynck studeert geschiedenis aan de KU
Leuven en koestert een grote passie voor lezen en schrijven
en maakt deel uit van het collectief van de Letterzetter.
GROEP 3 - met Man met bril Dirk Vandenberghe
Start: 20 uur - einde: 23 uur
Dirk Vandenberghe studeerde in Gent en Utrecht,
introduceerde sport bij De Tijd, ging op avontuur in
Rotterdam bij nrc next en NRC Handelsblad, was voor die
kranten correspondent in Parijs, vertoefde even bij Knack en
Het Nieuwsblad en werkt nu zelfstandig voor o.m. NRC, Ons
Erfdeel en het nieuwe boekzine De Witte Duivel.

Deze voorstelling is gebaseerd op de vele vroegste herinneringen
die we tijdens de vorige editie van Memento en in de bibliotheek
van Kortrijk verzamelden.
De laatste voorstelling, om 22.40 uur, is opengesteld voor het
publiek. (beperkte plaatsen)

© Kamer A / Lynn Delbeecke
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€ 10 | tickets via Uit in Kortrijk, 056 23 98 55
Meer info: www.kortrijk.be/memento

Kinderen
KIJK! (workshop / 8 - 12 jaar)
BIBLIOTHEEK KORTRIJK – 10.30 tot 12 uur

Zaterdag
18 februari

In deze workshop die gekoppeld is aan de tentoonstelling
KIJK!, samengesteld door de kunsteducatieve organisatie
Rasa, komen kinderen via speelse educatieve koffers en
enkele bijzondere boeken in aanraking met het grafische werk
van Luc Tuymans en Panamarenko. Specifiek dat werk waarin
de kunstenaars zich lieten inspireren door literatuur.
Inschrijven aangewezen.
Centrale Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30, Kortrijk
€ 3 | tickets via Uit in Kortrijk, 056 23 98 55

LUNA’S TOVERFLUIT (8+)

CONCERTSTUDIO CONSERVATORIUM KORTRIJK
11 uur – voordracht
INTERVENTIE DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS
Luna’s toverfluit is een opwindend, educatief verhaal van een
klein meisje dat overal ter wereld onvergetelijke avonturen
beleeft. Wanneer ze op de trein stapt, heeft ze niemand bij
zich, enkel haar toverfluit waarop ze ongelooflijk goed kan
spelen. Ze maakt heel wat vrienden tijdens haar reis, precies
omdat ze iedereen gelukkig kan maken met die toverfluit.
Maar dan komt er plots een draak tevoorschijn.
Gratis | Concertstudio, Conservatoriumplein 3, Kortrijk

LUISTERVERHAAL (6+)

BOEKHANDEL THEORIA – 11 tot 11.20 uur
INTERVENTIE DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS
De leerlingen uit de klas algemene verbale vorming van
Kortrijk vertellen een verhaal over mensen, de zee en de stilte.
Een luisterspel dat het hart verwarmt en de geesten prikkelt.
Gratis | Boekenhuis Theoria, Casinoplein 10, Kortrijk

18/02 - Kinderen

Volwassenen

HET LELIJKE JONGE EENDJE (6+)

FACE TO FACE

CONCERTSTUDIO CONSERVATORIUM KORTRIJK
14 tot 15 uur – voordracht
INTERVENTIE DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS

De leerlingen voordracht en klarinet brengen samen het
verhaal van het lelijke jonge eendje dat uitgroeide tot een
mooie witte zwaan. Een oud volksverhaal dat nog steeds
boeit omdat er een kern van waarheid in zit.
Gratis | Concertstudio, Conservatoriumplein 3, Kortrijk

KORTVERHAAL (8+)

OXFAM BOOKSHOP – 14 tot 14.20 uur
voordracht, theater
INTERVENTIE DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS
De leerlingen voordracht gaan aan de slag met het echte
theaterwerk. Zij vertellen je een kortverhaal met gekke
personages en verrassende intriges.
Gratis | Oxfam Bookshop, Budastraat 21, Kortrijk

THEATRALE INTERVENTIE (8+)

OXFAM BOOKSHOP – 15 tot 15.20 uur – drama, theater
INTERVENTIE DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS
De leerlingen dramatische expressie van Heule improviseren
er op los en brengen je een verrassende theatrale interventie.
Gratis | Oxfam Bookshop, Budastraat 21, Kortrijk

SCHRIJVEN MET BAZART (6+)
BIBLIOTHEEK KORTRIJK – 13 tot 16 uur

Schrijf met kunstjeugdbeweging BAZART mee aan het
Memento-gedicht! Kom even naar de bibliotheek en help ons
naar woorden en zinnen zoeken. Misschien maken we een
woordslang, zoeken we woorden in de ruimte, gebruiken we
Google om onze zinnen te vervolledigen of hebben we net
hulp nodig bij het omdraaien van alle letters. Op het einde
van de namiddag puzzelen we met het resultaat en komen we
tot ons een gedicht, gemaakt door bezoekers van Memento.
Gratis | Centrale bibliotheek, Leiestraat 30, Kortrijk

MUSEUM X (1302) – 10 tot 17 uur (doorlopend)
expo, illustraties
Vergeet tijdens het festival de tentoonstelling Face to Face
niet. Deze expo belicht het werk van illustrator Klaas
Verplancke (°1964). In zijn illustraties wonen personages
met groteske tronies waarbinnen een wereld van kolkende
emoties knettert. Klaas Verplancke bouwde een imposante
carrière met o.m. publicaties in The New York Times, De
Standaard en Humo. Hij is één van Vlaanderens bekendste
illustratoren en won o.m. de Boekenwelp, de Boekenpauw, de
Bologna Ragazzi Award, de Grote Prijs van de illustrale en de
Ezelsohr. Klaas is afkomstig van Zwevegem maar woont in
Brugge.
Tijdens Memento is de toegang tot deze expo uitzonderlijk gratis.
Wie wil kan de expo bezoeken met een gids tegen een vrije bijdrage,
om 11 uur, 14 uur en 16 uur. Hiervoor moet je niet inschrijven.
Museum X (1302), Begijnhofpark, Kortrijk
De tentoonstelling is verlengd tot 26 februari 2017.

18/02 - Volwassenen

18/02 - Volwassenen

LITERAIRE CREATIE
MET TINE MORTIER

TWEE JAAR LETTERZETTER
VAN KORTRIJK

De cursisten Literaire Creatie van het Conservatorium nemen
onder aanvoering van schrijfster Tine Mortier hun eigen en
andermans slaap- en bedgewoonten onder de loep. Je kan
hun literaire bevindingen komen beluisteren in de tijdelijk
opgetrokken Villa Fluister(d)ing.

Op 31 maart 2017 eindigt het mandaat van de huidige
Letterzetter Bart Jaques. Reden genoeg om terug te blikken
op twee jaar Letterzetter. We tonen hoe hij en zijn collectief
van jonge woordkunstenaars erin geslaagd zijn om ‘het
woord’ in de publieke ruimte te brengen. We blikken terug op
de interventies die ze deden in eigen stad en in andere steden
en we bedanken de partners die hierbij geholpen hebben.
Voorts zijn er geleide bezoekjes aan het tijdelijk opgetrokken
Memento schrijverslab waar je zelf kan praten met de
woordkunstenaars die deelnamen aan het project en hoe ze
zich in het lab voorbereidden op hun performance voor het
Memento Woordfestival 2017.
Nadien is er een receptie voor de aanwezigen.

VILLA FLUISTER(D)ING – 10 tot 11 uur – voordracht
INTERVENTIE DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS

Gratis | Pand.A, Sint-Amandslaan 30, Kortrijk

IMPROVISATIESESSIE

DEDINGEN – 16 tot 16.30 uur – improvisatie
INTERVENTIE DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS
In deze improvisatiesessie wordt het publiek actief betrokken
bij het vormen van de scènes! Op basis van suggesties uit
het publiek (plaats, personages, een gesproken zin) zullen de
spelers ter plaatse scènes spelen. Niks is op voorhand bedacht
dus alles is mogelijk!

BEATRIJSZAAL STADHUIS – 18 tot 20 uur
terugblik, receptie

Inschrijven is aangewezen, via bibliotheek@kortrijk.be.
Beatrijszaal stadhuis, Grote Markt 54, Kortrijk

Gratis | DeDingen, Budastraat 12, Kortrijk

FAMILIESCENES

DEDINGEN – 16.30 tot 17 uur – drama, dialogen
INTERVENTIE DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS
De leerlingen drama van het Conservatorium spelen een
aantal grappige, spannende, misschien zelfs ontroerende
scènes voor jou. Het overkoepelende thema voor deze
tragisch komische scènes is ‘familie’.
Er zijn de hele dag door muzikale en literaire interventies in
kader van de dag van het Deeltijds Kunstonderwijs op tal van
plaatsen in de binnenstad.
Gratis | DeDingen, Budastraat 12, Kortrijk

© Jeroen Mylle

Weekend

VILLA FLUISTER(D)ING

PAND.A – voorleessessies, film, muziek, poëzie
Winterbar Pand.A, die in de villa bij het voormalige
commissariaat op Overleie huist, wordt tijdens Memento
Villa Fluister(d)ing. Een plek waar men gedurende het hele
weekend de deuren open zet voor het woord, voor de stilte en
voor welgekozen muziek die ruimte laat…
Op vrijdagavond krijg je tal van performances. Op zaterdag
is er een gezonde brunch en kan je nadien terecht in enkele
literaire ruimtes voor voorleesverhalen en instrumentale
klankintermezzo’s. Kinderen worden verwend met een
nostalgische film in het theaterzaaltje en ’s avonds zijn er
atypische plaatjes van DJ Weerklank. En waar Memento op
zaterdag stopt, gaat Villa Fluister(d)ing op zondag gewoon
verder met voorleeswerk en films. Op zondagavond sluit
Pand.A af met het kleinste poëziecafé. De plek bij uitstek voor
je korte en lange zit- en drinkpauzes.

Weekend

17/18 februari

Pand.A, Sint-Amandslaan 30, Kortrijk

MOBIELE BIOSCOOP:
SCHRIJVEN IN DE LAGE LANDEN

BIBLIOTHEEK KORTRIJK/BUDATOREN – film, literatuur
Productiehuis Off World produceerde samen met Interakt (NL)
en Casa Kafka Pictures (BE) en met de steun van het VAF, het
Nederlands Fonds voor de Film en het Mediafonds een reeks
van 25 portretten van schrijvers uit de Lage Landen. Gemaakt
door gerenommeerde filmmakers uit Vlaanderen en Nederland.
O.m. Saskia De Coster, Elvis Peeters, Dimitri Verhulst, Lize
Spit, Stefan Hertmans en vele anderen werden zo op een zeer
eigenwijze manier geportretteerd. Tijdens Memento duiken er twee
mobiele bioscopen op in het parcours. Popcorn breng je zelf mee.
Centrale bibliotheek, Leiestraat 30, Kortrijk
Budatoren, Burg. Tayaertstraat, Kortrijk (enkel op vrijdag)

KIJK! (expo)

BIBLIOTHEEK KORTRIJK – vrijdag: 18.30 tot 21 uur,
zaterdag: 10 tot 16 uur (doorlopend) – expo, grafiek
Boeken zijn belangrijk voor beeldende kunstenaars. In boeken
geven zij hun ideeën vorm en tonen ze deze aan hun publiek.
In Vlaanderen worden bijzonder kwalitatieve kunstboeken
gemaakt, niet alleen voor volwassenen maar ook voor kinderen.

Weekend

PRAKTISCH

In KIJK!, samengesteld door de kunsteducatieve organisatie
Rasa, ontdek je het unieke grafische werk van Panamarenko
en Luc Tuymans. Toch die werken waarvoor de kunstenaars
zich lieten inspireren door literatuur.

HOE BEREIK IK MEMENTO?
Te voet of met de fiets!
Je kan Memento het best te voet of met de fiets bezoeken. Er
zijn fietsenstallingen aan de Centrale bibliotheek van Kortrijk
(Leiestraat 30), Boekenhuis Theoria (Casinoplein 10) en ter
hoogte van Fanny’s koffiebar (Diksmuidekaai 2). Vrijwel elke
locatie is uitgerust met een veilige plaats om je fiets te stallen.

Centrale bibliotheek, Leiestraat 30, Kortrijk

MEMENTO LAB

GLAZEN KIOSK GROTE MARKT – tot 27 februari,
elke dag – creatie, residentie

Met het openbaar vervoer!
Memento speelt zich af in tal van locaties in de binnenstad.
Het centrum van Kortrijk is erg bereikbaar vanaf het station
(ca. 5 minuten).
De laatste trein naar Gent-St.-Pieters vertrekt om 22.57 uur
(onder voorbehoud).
De laatste trein naar Ieper-Poperinge vertrekt om 23.07 uur
(onder voorbehoud).

Het Memento Lab is een tijdelijke residentieplaats voor onze
jonge, opkomende woordkunstenaars uit het Kortrijkse
project Letterzetter. Het Lettertype Collectief is een
groep jonge Kortrijkse schrijvers, dichters, muzikanten en
kunstenaars die binnen het project geleid worden door Bart
Jaques, de eerste Letterzetter van Kortrijk. Samen met hem
brengen ze ‘het woord’ op een creatieve, gedurfde manier in
het stadsbeeld en in de leefwereld van de inwoners.
Tot 27 februari 2017 vestigen ze zich in aanloop naar
de tweede editie van Memento in het lab om er aan hun
literaire interventies te werken maar ook om andere
woordkunstenaars uit te nodigen om samen met hen te
creëren. Ze werken rond het thema ‘slaap’ en alles wat
ermee te maken heeft. Neem een kijkje in het lab en zie onze
Lettertypes en onze Letterzetter, de gastheren en –vrouwen
van het festival aan het werk!

Met de auto!
Als het dan toch moet, parkeren kan aan het
Conservatoriumplein, in de ondergrondse parking P
Schouwburg, P Budabrug en aan de bovengrondse parking
Broeltorens.

OVERNACHTEN TIJDENS MEMENTO?
Wil je het festival volledig meemaken en de nacht van
zaterdag 17 op zondag 18 februari 2017 overbruggen, dan
zijn er best wel wat mogelijkheden.
Voor kinderen is er een sleep-in in het nieuwe Boekenhuis
Theoria, voor volwassenen is er de voorstelling MicroSleepDub.
Neem in beide gevallen mee wat je nodig hebt om te
overnachten (slaapkledij, hoofdkussen, toiletspullen enz.).
Wij zorgen voor matrassen, lakens en goede slaapcondities.
Er is bij beide voorstellingen telkens een ontbijt voorzien.

Glazen Kiosk, Grote Markt, Kortrijk
Meer weten?
www.kortrijk.be/letterzetter en www.kortrijk.be/memento

Wie liever gewoon het nachtje doortrekt, kan naar het
hiphopfeest A Night of Hiphop in de Stroate. Daar feest men
tot 5 uur door.
In het centrum van Kortrijk zijn er tal van hotels en B&B’s,
voor wie de terugreis liever ’s avonds niet meer maakt.

© Plakwerk

Overleie
Bibliotheek Kortrijk
Broeltoren Noord
Oxfam Bookshop
deDingen
Budatoren
Kloostertuin
Theater Antigone
Pand. A (Villa Fluister(d)ing)
VC Mozaïek
Grote Markt
Glazen kiosk (Memento Lab)
Casinoplein
Boekhandel Theoria
De Kreun
Zwevegemstraat
De Stroate (Cinépalace)

Onthaal slaapwandelingen
Expo: Kijk! + mobiele bioscoop: Schrijven in de Lage Landen
Boonyi
Lyricallounge presenteert Carmien Michels			
Wablieft-lezing met Fikry El Azzouzi
Taalcafé: voordracht poëzie/proza in andere taal
Installaties Jan Cattebeke, Thomas Jacques + mobiele bioscoop
MicroSleepDub door Peter Lenaerts (Sleep-in voor volwassenen)
Lieve Zusjes Stoere Broers met Siel Verhanneman / Larissa Viaene / Pol Isaac
Pascale Platel
Villa Fluister(d)ing + installatie Ruben Van de Woestyne

Literair ontbijt
Interventie leerlingen Atheneum Kortrijk
Mattijs Deraedt
Memento Lab
Verhalenkorf en dierenverhalen Toon Tellegen
Sleep-in (UITVERKOCHT)
Het Zesde Metaal (UITVERKOCHT)		
A Night of Hiphop			

9u

8u

7u

6u

5u

4u

3u

2u

1u

24u

23u

22u

21u

20u

19u

18u

Memento vrijdag 17 februari

Overleie
Bibliotheek Kortrijk
Oxfam Bookshop
deDingen
Pand. A (Villa Fluister(d)ing)
Stadhuis
Beatrijszaal
Begijnhofpark
Museum X (1302
Casinoplein
Boekhandel Theoria
Concertstudio
Grote Markt
Glazen kiosk (Memento Lab)
Expo Kijk!
Workshop Kijk! (door Rasa)
Schrijf mee met Bazart
Kortverhalen
Theatrale interventie
Improvisatie sessie en dialogen
Literair ontbijt
Literaire creatie met Tine Mortier
Slotmoment Letterzetter 2015 - 2017
Face to Face (+ met gids om 11u, 14u en 16u)
Voordracht ontbijtverhaal
Luisterverhaal voor kinderen
Muzikaal intermezzo
Luna’s Toverfluit
Het jonge eendje
Memento Lab

20u

19u

18u

17u

16u

15u

14u

13u

12u

11u

10u

9u

Memento zaterdag 18 februari

Memento is een initiatief van de Letterzetter van Kortrijk
en het Lettertype Collectief, Stad Kortrijk, Bibliotheek
Kortrijk, Oxfam Bookshop, de Stroate, Wit.h, De Kreun,
Theater Antigone, Pand.A, deDingen, Lyricallounge Kortrijk,
Boekhandel Theoria, kunstencentrum Buda, Schouwburg
Kortrijk, Conservatorium Kortrijk, Lieve Zusjes Stoere Broers,
Fanny’s koffiebar, het Davidsfonds, Open Deur Kortrijk,
Athena Pottelberg, Bazart, De Zandberg, Off World,
Designregio Kortrijk, Museum X, De Beste Kamer,
Humanistisch Verbond en VC Mozaïek.

ticketverkoop voor de betalende onderdelen
via UiT in Kortrijk (056 23 98 55)

www.kortrijk.be/memento
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