SuITE voor de
LAATSTE MIJN
Een muzikaal en beeldend eerbetoon aan de
koolmijn van Zolder n.a.v. 25 jaar sluiting

30 sep - 8 okt 2017
zldr luchtfabriek, marktplein 5, heusden-zolder
info/tickets:: www.muze.be

CULTUURCENTRUM HEUSDEN-ZOLDER

Suite voor de Laatste Mijn

Muzikaal & beeldend eerbetoon aan de steenkoolmijn van Zolder
zo 1 t.e.m. 8 oktober - ZLDR Luchtfabriek - compressorenzaal
Adres: ZLDR Luchtfabriek, Marktplein 5, 3550 Heusden-Zolder
Op 30 september 2017 is het exact 25 jaar geleden dat de steenkoolmijn van
Zolder haar deuren moest sluiten. Dit was het einde van de rijke Limburgse
mijngeschiedenis en de steenkoolontginning in de Benelux. Om dit te
herdenken organiseert de gemeente Heusden-Zolder i.s.m. talrijke partners
het project ‘Suite voor de Laatste Mijn’. Dit project bestaat uit een gloednieuwe
muzikale compositie van exact 25 minuten én uit een grote tentoonstelling
met [historische] fotografie, beeldende kunst, design en bijzondere objecten.
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muziekstuk van 25 minuten in de compressorenzaal
CC MUZE gaat de uitdaging aan om met de virtuoze muzikanten van de
MUZE JAZZ ORCHESTRA & mondharmonicafenomeen STEVEN DE BRUYN
een gloednieuw muziekstuk te componeren. Deze
‘Suite’ wordt live uitgevoerd in de magistrale
compressorenzaal van ZLDR Luchtfabriek. De
muziek wordt ondersteund door beelden uit het
mijnarchief, gemonteerd door Remo Perrotti
& Levi Calcagnile. Koperblazers van diverse
harmonies en koor EXSULTATE zullen deelnemen
aan de uitvoering. Kippenvel gegarandeerd!
Tickets [7,50 euro] - www.muze.be - 011/80.80.98
Er zijn nog tickets beschikbaar:
• zo 1 oktober: 14u
• za 7 oktober: 14u - 17u - 20u
• zo 8 oktober: 14u - 17u - 20u
De voorstelling is geschikt voor iedereen vanaf
12 jaar en is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Expo in ZLDR Luchtfabriek

De ‘Suite voor de Laatste Mijn’ is niet alleen een gloednieuwe muziekcompositie.
Van 1 tot en met 8 oktober presenteren we ook een boeiende expo met
[historische] fotografie, bijzondere voorwerpen, filmpjes en zelfs enkele
designobjecten die geïnspireerd zijn door de steenkoolmijn. Voor en na de
uitvoering van de muzikale suite kan je ronddwalen in de compressorenzaal
van ZLDR Luchtfabriek. Je ontdekt fotografie van Johnny Harsch, Herman
Selleslags, Tony Van Galen, Danny
Veys & Jonny Vekemans. Daarnaast
is er beeldend werk van o.m. Herwig
Nulens & An Vanderlinden. Dat
hedendaagse ontwerpers zich laten
inspireren door de geschiedenis van
de koolmijnen bewijzen Paul Koenen,
Robin Das, Raf Nulens, Lydia
Eerdekens, Hedwig Snoekx & Anna
Tuhus. Het Museum Woutershof
heeft dit jaar onderzoek gedaan naar
de sociale en zorgende rol van de steenkoolmijn. Een selectie van oude foto’s,
affiches en unieke voorwerpen mogen daarom niet ontbreken.

De mijnstreek herdacht met potlood & schaar

za 30 september - horecazaal ZLDR Luchtfabriek, 14-18u, gratis toegang
De koolmijn heeft niet alleen een verleden maar ook een hele boeiende
toekomst. In opdracht van Departement Omgeving [Vlaamse Gemeenschap]
hebben Z33/Architectuurwijzer en het Italiaanse collectief Space Caviar in het
voorjaar 2017 een ontwerpspel georganiseerd met de naam KOLENSPOOR
CITY PROJECT. Met potlood en schaar gingen een 300-tal inwoners uit de
mijnstreek aan de slag om dromen en ideeën voor de toekomst van de regio
rond het kolenspoor uit te tekenen. De resultaten van deze workshops worden
nu samengebracht op een muur van twintig meter lang. Van 30 september
[vanaf 14u] tot 8 oktober zal het spectaculaire eindresultaat gratis te
bezichtigen zijn in ZLDR Luchtfabriek.
Op 30 september van 14u tot 18u
is er zelfs een toonmoment van het
werkproces, waar iedereen aan kan
bijdragen. Dit kunstproject zet aan
tot lachen, twijfelen, discussiëren,
dromen, plannen en ondernemen…
maar bovenal toont het aan dat een
grootschalige samenwerking tussen de
mijngemeentes mogelijk is.
Meer info: www.kolenspoor.city
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zo 1 t.e.m. zo 8 oktober - ZLDR Luchtfabriek, 10-17u, gratis toegang

ReUnie mijnwerkers met de Vriendenkring KS

Op zaterdagnamiddag 30 september [13u tot
20u] organiseert de Vriendenkring KS een
reünie in de badzaal [Cedubo/Den Lavaar] en
op een stukje van het Markplein voor alle KSmijnwerkers, hun familie en sympathisanten.
Naast een heleboel lekker eten & drinken mag
je ook muziek verwachten van o.m. Big Joe &
Little Gema, Mustafa & Mustafa, Rocco &
Luigi, Vincenzo Petrelli… Tussen 13u en 14u
zijn er ook toespraken van Michel Dylst [voorzitter KS Vriendenkring],
Selahattin Koçak, minister van energie Bart Tommelein & gouverneur
Herman Reynders. Dat wordt ongetwijfeld een hartverwarmend weerzien
waar vele herinneringen worden bovengehaald, 25 jaar na de laatste kolen.
Info: www.ksvriendenkring.be/www.mijnwerker.info
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za 30 september, badzaal Cedubo [Den Lavaar], 13 - 20u, gratis toegang

65e braderie op de koolmijnlaan

Van 27 september t.e.m. 2 oktober 2017
prenteert Winkelcentrum Cité de 65ste editie
van de braderie op de Cité met een sfeervol
programma voor jong & oud. Zondag 1 oktober
wordt de Koolmijnlaan afgesloten voor allerlei
activiteiten en de rommelmarkt. Er is een gratis
bewaakte fietsparking aan de spoorwegbrug
[Koolmijnlaan 1] en op het Markplein. Met de
gratis shuttledienst in een prachtige oldtimer
bus kan je pendelen tussen het mijnterrein,
Helzoldplein [parking] & Brilonplein [ingang
braderie] van 13u tot 18u. Info: www.cite.be

‘Suite voor de Laatste Mijn’ is een productie van Gemeente Heusden-Zolder & CC MUZE
met steun van Erfgoedcel Mijn-Erfgoed, Vlaamse Gemeenschap, Provincie Limburg, Het
Belang van Limburg, Radio 1, TVL, vzw Het Vervolg, vzw Vriendenkring KS, Cedubo &
Den lavaar. Dank aan alle vrijwilligers, dorpsraden Heusden-Zolder-Berkenbos, diverse
moskeeverenigingen, Chiro Zolder, SFC, CVO De Verdieping, harmonies Heusden-Zolder, mijnmusea Houthalen & Beringen, Stad Genk [archief Johnny Harsch], FoMu [archief
Herman Selleslags], Collectie Limburgensia van de Provinciale Bibliotheek Limburg [Hasselt], VRT beeldarchief, LRM, The Muze Jazz Orchestra, Exsultate en alle kunstenaars...
HEUSDEN
DORPSRAAD HEUSDEN

v.u. Mario Borremans p.a. Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder

zo 1 oktober, Heusden-Cité
gratis shuttle met oldtimer bus van 13-18u

