
www.artikel27.eu
     www.facebook.com/artikel27

gerlinde.gilissen@pandora.be
+32(0) 497085724 (Gerlinde)
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Johan Abeling - Paulien Aerts - Pieter Bas - BEAST of JEANS - Peter Bergenhenegouwen - Tom Bogaert - Roosje Chini - Bart Claes - 
Marc Claes - Christa Claessens - Robin Das - Babette Degraeve - Coenraad de Kok - Claude Dendauw - Bernard Descamps - 
Yolande Duchateau - Jeroen Gerlofsma - Sterre Goudriaan - Pollie Gregoor - Tjen Heyligen - Jos Jacobs - Annelies Jaminon - Wenda 
Janssens - An Kindermans - Fran Kusters - Maurice Loncke - Ingrid Loos - Luc Meekers - Christine Morren - Herwig Nulens - Raf 
Nulens - Eline Ouwendijk - Inky Petrlic - Ans Repkes - Annemarie Schoonens - Veronique Sneyaert - Paddy Spoelder - Jean Stuyck - 
Eddie Symkens - Quinten Torp - An Vanderlinden - Karel Van Gerven - Geert Vanhoovels - Marcel Witte - Marc Wynen - Art Zapedzki

‘DWARSE STILTE’   is een organisatie 
van Art 27 vzw in samenwerking met Brouwerij & 
Grand Café Remise 56, GROS Heusden-Zolder, 
Gemeente Heusden-Zolder, Natuurpunt 
Heusden-Zolder en wijkwerking Lindeman. 
De opbrengst van de kunstverkoop / rondleidingen 
gaat integraal naar de projecten vzw Mali Muleba 
in Tanzania en vzw Suyana Peru. 

ARTIKEL 27/2016 TOONT WERK VAN:



Artikel 27/2016 is een kunstroute lAngs twee boeiende 
locAties in Heusden-Zolder en beringen (belgië). 
de rolstoelvriendelijke locAties liggen op 4 km vAn 
elkAAr en Zijn grAtis te beZoeken.

In de vroegere SFC Campus Heusden, Brugstraat 14, Heusden-Zolder wordt dwarse stilte verbeeld in 
het voormalige keukenblok en de kelderverdieping. Hier kan je ook genieten van (h)eerlijk lekkers in het 
fairtradecafé. Deze locatie is gratis toegankelijk van 1 tot en met 20 november tussen 14.00 en 18.00 uur. 
Behalve op maandag 7, dinsdag 8, maandag 14 en dinsdag 15 november.
Bus- en treinhalte op wandelafstand/ parkeerplaats tegenover de locatie.

In Brouwerij & Grand Café Remise 56, Albert I Laan 56, Koersel (Beringen) nestelen kunstwerken zich 
in een moment van stilte in het drukke leven van wat ooit een stelplaats voor trams en bussen was. Deze 
locatie is elke dag gratis toegankelijk. De expositie vindt plaats van 26 oktober tot en met 20 november. 
Weekdagen vanaf 11.00 uur. Zaterdagen en zondagen vanaf 9.00 uur. 

Trillen, rinkelen, zoemen, gieren, bulderen, dreunen, piepen, fluiten, 
bonzen, galmen, toeteren, denderen, daveren. 

Onze oren zijn in stilte ware consumenten geworden. 
Op elk moment, ook tijdens de sluitingsuren, ondergaan ze dapper de 
klanken van ons hedendaags universum. 

Naast de orale verwarring proberen we dapper het snelle scenario van 
onze steeds weer veranderende wereld bij te houden. We zijn de helden 
van een Apocalyps, een hels en hollend verhaal dat boeit, maar ook 
uitholt. 

Is het einde van het tijdperk van de stilte en de inhoud voorbij? 
Is het tijd om, dwars van alles, het taboe van het niksen te doorbreken 
en weer even stil te staan?

hedendaagse kunstenaars laten zich inspireren door:

dwArse stilte
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WO. 2 - ZO. 20 nOvember  
kunstgalerie en fairtradecafé 
 
De locatie is gratis toegankelijk van 1 tot en met 20 november tussen 
14.00 en 18.00 uur. Behalve op maandag 7, dinsdag 8, maandag 14 
en dinsdag 15 november. In het fairtradecafé kan je nagenieten en 
andere kunstkijkers ontmoeten.
Laat je gidsen: Kunst(ver)kenners leiden op afspraak 
groepen rond. Meer info: gerlinde.gilissen@pandora.be 

di. 1 nOvember
vanaf 14.00 uur
vernissage
  

Officiële opening in 
aanwezigheid van Pierke, 
de kunstenaars en met 
fairtradereceptie.

di. 8 nOvember - vanaf 20.00 uur 
viering 10 jaar fairtradegemeente

Tijdens deze nocturne kan je proeven van culinaire (h)eerlijke 
verwennerijen en kennis maken met inspirerende ondernemers 
uit Heusden-Zolder, die werk maken van duurzaam ondernemen. 
Je hoort getuigenissen over de projecten die we steunen en kan 
deelnemen aan een rondleiding. Inkom gratis. Inschrijven via: 
veronique.sneyaert@heusden-zolder.be

ZO. 13 nOvember
 17.00 tOt 18.00 uur
Walk in nOble silence

Olaf Meilke nodigt je uit op een meditatie-
wandeling in de boeddhistische traditie van 
‘Wandelen in Nobele Stilte’. Vertrek aan de 
locatie. Gratis. Inschrijven niet nodig.

ZO. 20 nOvember
 14.00 uur 
finissage

Kinderen van de groep ‘Taalstimulering Lindeman’ verras-
sen je met een bijzondere performance. Bij valavond vindt 
het traditionele vuurkunstwerk door Annemarie Schoonens 
plaats. Daarna kan je nog nagenieten in het fairtradecafé.

je bent vriendelijk uitgenodigd op de locatie brugstraat 14, Heusden-Zolder



Feestelijke ontmoeting 
met kunstenaars in 
een stijlvol decor.

De expositie is gratis toegankelijk van 26 oktober 
tot en met 20 november. Weekdagen vanaf 11.00 
uur. Zaterdagen en zondagen vanaf 9.00 uur.

Je kan er bijzonder kunstige zondagen van maken door eerst te genieten van 
een ontbijt (tussen 9.00 en 11.00 uur) in Remise 56 en daarna af te zakken naar 
de expositieruimte in Heusden-Zolder.
Bij voorkeur reserveren via mail info@remise56.be of telefonisch 011 183 193

Natuurpunt Heusden-Zolder steunt de duurzame 
projecten vzw Mali Muleba en vzw Suyana Peru. 
Je kan op eigen tempo een unieke avond-
wandeling maken naar de top van de mijnterril, 
waar je beloond wordt met een landschap onder 
je en de sterren boven je. 
Vertrekken tussen 19.00 en 20.30 uur aan de 
parking van het natuurreservaat/ aan de voet van 
de mijnterril. Stapschoenen zijn aangeraden.  
Prijs: 1,50 euro/persoon. Na de wandeling kan je 
de dorst lessen met een fairtradedrankje.

LEKKERE ZONDAGEN IN NOVEMBER




