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C-MINE LINE UP
 DE ZOMER VAN 2015

C-mine Line up is een in het oog 
springende gele belevingslijn die de  
C-mine bezoeker deze zomer mee-
neemt langs een parcours waarin 
kunst, design en de monumentale 
industriële architectuur van C-mine  
elkaar ontmoeten. Maar ook de volkse 
gezelligheid van de multiculinaire 
Vennestraat en de gerenommeer-
de architectuur van de authentieke 
“Blomme” mijntuinwijk. De lijn is een 
realisatie van Het Labo vzw, een Lim-
burgs designerscollectief. De gele lijn 
vertrekt aan het Energiegebouw op 
het C-mine plein en baant dan een 

weg langs verschillende belevingen 
op en rond C-mine. Zo passeert de lijn 
ook tot langs Labyrint, een grote pu-
blieke doolhofinstallatie van kunst-en 
architectenduo Gijs Van Vaerenbergh. 
Deze installatie werd gemaakt voor  
een bijzondere gelegenheid: 10 jaar 
C-mine site-ontwikkeling. In 2005 
werd de naam C-mine gelanceerd.  
Nu, 10 jaar later hebben de oude be-
schermde gebouwen - de badzalen, 
de lampenzaal, het bureelgebouw, het 
energiegebouw, het magazijngebouw 
en de paardenstallen – één voor één 
een blik vangende creatief-artistieke 

bestemming gekregen. Een ambitie 
werd gerealiseerd maar eindigt niet. 
C-mine Line up is een programma dat 
zich tijdens de zomer opbouwt: het  
parcours start met de opening van  
Labyrint (meer info op volgende pagina)  
op 10 juli, vanaf 22 augustus is het weer 
vier zaterdagen vollebak genieten van 
de Vennestraat, de straat van de zin-
tuigen. En op 12 september openen alle 
C-mine partners hun creatieve deuren. 
Bezoekers beleven ze deze zomer de 
creatieve C-mine site en haar omgeving 
ten volle, van aan het Energiegebouw 
tot in het hart van de aanpalende cité.
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Ter gelegenheid van 10 jaar C-mine 
wordt deze zomer centraal op het  
C-mine-plein, te midden van het  
monumentale industriële mijnerf-
goed, de publieke installatie Labyrint 
onthuld. Het kunstwerk is het resul-
taat van een samenwerking tussen 
C-mine en het kunstenaars- en archi-
tectenduo Gijs Van Vaerenbergh.
 
Labyrint is een sculpturale constructie 
die de ruimtelijke ervaring centraal 
stelt. Het werk ontstond uit de inte-
resse van Gijs Van Vaerenbergh in  
fundamentele architecturale typolo-
gieën, maar ook de vraag van stad 
Genk om de creatieve C-mine site 
deze zomer op een bijzondere manier 
in de kijker te zetten.  Een doolhof kan 
beschouwd worden als architectuur 

in zijn essentiële vorm: een composi-
tie van muren die ruimtes definiëren.  
Bovendien heeft de doolhof altijd een 
niet te miskennen symbolische be-
tekenis gehad, die een belangrijke 
rol speelde in zowel de klassieke 
mythologie als in de architectuur- en 
kunstgeschiedenis. De dimensie van 
het verdwalen geeft aan de doolhof 
verder ook een belevingswaarde, 
waardoor hij vaak werd toegepast 
in tuinen en recenter ook als attractie 
wordt ingezet in pretparken en speel-
tuinen. De herkenbare architecturale 
typologie is alleszins van alle tijden 
en maakt deel uit van ons collectief 
bewustzijn. Die herkenbaarheid zette 
Gijs Van Vaerenbergh ertoe aan om 
een aantal ongebruikelijke transfor-
maties toe  te passen op de traditio-

nele doolhof, en zo op zoek te gaan 
naar nieuwe, hedendaagse beteke-
nissen.
Labyrint is een constructie van 37,5 x 
37,5 m die bestaat uit 1 km lopende 
muren, opgebouwd uit stalen platen 
van 5 mm dik en 5 m hoogte. Uit deze 
structuur worden grote elementaire 
figuren weggesneden, zoals een bol, 
cilinder of kegel, waardoor de logica 
van de doolhof wordt doorbroken en 
er nieuwe ruimtes en onverwachte 
perspectieven ontstaan. De variatie 
die zo ontstaat, levert erg verschil-
lende belevingen van de doolhof op. 
In de monotone opeenvolging van 
hoge gangen wordt de toeschouwer 
immers plots geconfronteerd met 
openingen in de muren die een frag-
mentarische doorkijk bieden op de 

LABYRINT
 EEN EXPERIMENTEEL DOOLHOF VAN GIJS VAN VAERENBERGH
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constructie.  Nu eens zie je wat er zich 
afspeelt aan de andere kant van een 
muur, dan weer ervaar je de volledige 
figuur en krijg je een andere blik op de 
doolhof of de omgeving.
 
Labyrint nodigt de bezoekers ook uit 
om de site van C-mine te ontdekken 
via C-mine expeditie, door de mijn-
schacht te beklimmen. Van bovenuit 
ontstaat immers een totaal ander 
beeld van de doolhof: hier krijg je een 
overzicht en kan je het plan als het 
ware lezen, wat contrasteert met de 
fragmentaire en desoriënterende er-
varing in de doolhof zelf. Traditioneel is 
de planvorm dé manier bij uitstek om 
een doolhof weer te geven. Bijzonder 
aan Labyrint is echter dat de bezoe-
ker de doolhof van bovenuit kan ob-

serveren als een ‘levend’ grondplan, 
waarin de activiteiten en bewegingen 
van de bezoekers zich afspelen.
 
EEN DIALOOG TUSSEN C-MINE EN HET 
DUO GIJS VAN VAERENBERGH
C-mine brengt initiatieven op het snij-
punt van innovatie en belevenissen. 
C-mine inspireert en produceert cre-
ativiteit en stimuleert tot het ontdek-
ken van een nieuwe kijk op ontwikke-
lingen in diverse domeinen. Voor het 
verwezenlijken hiervan ging C-mine 
op zoek naar een kunstenaar die de 
C-mine ambitie wist vorm te geven op 
een bijzondere wijze .
 
Deze zoektocht leidde naar het kun-
stenaars- en architectenduo Gijs Van 
Vaerenbergh,  jonge ontwerpers die 

zich meesterlijk manifesteren op ge-
bied van ruimtelijke ingrepen waarbij 
de ruimtelijke ervaring en beteke-
nis centraal staan. Het duo heeft de  
regio al verrast met het ‘doorkijkkerk-
je’ in Borgloon en bouwt dit najaar 
een boogsculptuur in Utrecht (NL).
 
Op uitnodiging van  C-mine dacht het 
duo na over een tijdelijke installatie op 
het C-mine plein, wat resulteerde in 
Labyrint.  Een intensieve, boeiende  en 
aangename samenwerking, in een 
open sfeer van wederzijdse gedre-
venheid en respect. C-mine is alvast 
fier op het resultaat.

Als bijlage van dit dossier kan u een 
artistiek persdossier vinden waar Laby- 
rint meer in detail wordt toegelicht.
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Vollebak Vennestraat 2015

De Vennestraat ligt letterlijk in de 
schaduw van C-mine en is de kosmo-
politische slagader van Genk met zijn 
restaurantjes, cafés, gespecialiseerde 
winkeltjes, galerijtjes en de wekelijkse 
versmarkt. Samen vormen C-mine en 
de Vennestraat een boeiende com-
binatie: de ene inspireert en boeit, 
de andere laat mensen ontspan-
nen en genieten. Vorig jaar werd de 
Vennestraat terug officieel geopend, 
na een co-creatie proces tussen de 
handelaars van de Vennestraat, stad 
Genk en tal van designers en crea- 
tievelingen. Ze bundelden hun krach-
ten en nodigden iedereen uit om te 

komen genieten op de Vennestraat.

Het succes van vorig jaar nodigde uit 
tot een tweede editie, waarin C-mine 
bezoekers het zomerse plezier weer 
kunnen opzoeken in de Vennestraat. 
Van 22 augustus tot en met 12 sep-
tember wordt de straat vier zaterda-
gen autovrij gemaakt en is het gezellig 
tafelen en je vollebak laten verwennen 
door al het culinaire en creatieve dat 
de Straat van de Zintuigen te bieden 
heeft.

Zo duiken de authentieke blauwe 
bakken weer op in het straatbeeld, de 

geuren van de mediterrane kruiden 
komen je van ver tegemoet en de ho-
reca zorgt voor authentiek “soul food” 
en hippe drankjes. Aangevuld met 
een reeks pop-ups, straatanimatie en 
muziek, is de Vennestraat klaar om er 
een volks, creatief, culinair feest van te 
maken. 

Vollebak Vennestraat: 
Zaterdag 22 augustus / zaterdag 29 
augustus / zaterdag 5 september / 
zaterdag 12 september vanaf 17 uur

Het volledig programma vind je vanaf 
juli op www.vollebakvennestraat.be. 

VOLLEBAK VENNESTRAAT
 FEEST IN DE STRAAT VAN DE ZINTUIGEN
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Paardenstallen

C-mine expeditie

C-mine crib

C-mine bezoekersonthaal

Op zaterdag 12 september zetten de  
C-mine bedrijven, organisaties en 
partners de deuren van hun creatieve 
huizen open voor bezoekers. Met de 
inhuldiging van de paardenstallen 
dit jaar, heeft het laatste voormalige  
mijngebouw een invulling gekregen. 
Hoog tijd om bezoekers een blik te 
gunnen achter de schermen van de 
creatieve C-mine site.

In 2001 kocht Genk de voormalige 
mijnsite van Winterslag van LRM. En 
dan begon de zoektocht naar een be-
tekenisvolle rol van deze monumentale 
site voor Genk. Een zoektocht die leidde 
tot de ambitie om van deze mijnsite 
een site te maken die Genk voedt met  
creatief denken, zowel artistiek, econo-
misch, toeristisch als stedelijk. 

C-mine is inmiddels uitgegroeid tot  
een site voor iedereen die jaarlijks  
meer dan 800 000 bezoekers trekt,  
van burger tot toerist, van artiest tot  
student en ondernemer, van niche-
zoeker tot leek. Verspreid over de 7 
indrukwekkende gebouwen liggen 40 
bedrijven en organisaties, goed voor 
de creatie van meer dan 300 jobs. 

Bezoekers ontdekken tijdens C-mine 
Open House wat er elke dag gemaakt 
en bedacht wordt op C-mine. Games, 
apps, websites, televisiedecors, dro-
nes, lichtshows, designobjecten, podi-
umproducties,... 

Wat er in alle gebouwen te beleven 
is, vind je vanaf september terug op 
www.c-mineline-up.be. 

DE C-MINE TIJDLIJN:
2001: 
Stad Genk koopt de voormalige 
mijnsite van Winterslag van LRM

2005: 
de naam “C-mine” ontstaat

2005: 
opening bioscoopcomplex Euros- 
coop in de voormalige badzalen en 
lampenzaal

2009: 
de Media, Arts & Design-faculty 
vestigt zich op de site in een nieuw-
bouw

2010: 
Studio Pieter Stockmans opent in 
het voormalige magazijngebouw

2010: 
opening van C-mine toeristisch 
bezoekersonthaal, C-mine cultuur-
centrum en C-mine designcentrum 
in het energiegebouw

2012: 
opening onder-en bovengrondse 
verkenningstocht C-mine expeditie

2013: 
opening bedrijvencentrum voor 
creatief ondernemerschap C-mine 
crib in het bureelgebouw

2013: 
Deusjevoo opent studio en atelier 
in een nieuwbouw op de site 

2015: 
inhuldiging van laatste gebouw, de 
paardenstallen, door Painting with 
Light

C-MINE OPEN HOUSE
 WELKOM IN HET CREATIEVE HART VAN DE STAD
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Naast headliners Labyrint, Vollebak 
Vennestraat en C-mine Open House 
valt er langs de gele lijn deze zomer 
nog heel wat te beleven op en rond 
de creatieve site. 
Het energiegebouw is de vertrek-
plaats van een gele lijn die onderweg 
vertakt. C-mine Line Up is letterlijk een 
“line-up” van belevenisvolle bezoe-
kersactiviteiten, maar ook een fysieke 
lijn die alles op en rond de site met 
elkaar verbindt. 

IN HET ENERGIEGEBOUW
• C-mine expeditie met uitkijk op 

Labyrint
 C-mine expeditie is een uniek onder-

en bovengronds belevingsparcours 
dat al je zintuigen zal prikkelen. De 
tocht dompelt je onder in boeiende 
verhalen over de mijn in al zijn vor-
men. Deze zomer krijgt C-mine ex-
peditie een extra dimensie, met een 
uniek zicht op Labyrint vanuit de 
schachtbok.

 Tickets aan C-mine bezoekersonthaal 
 di/zo van 10u-17u – 6 euro voor volwasse-

nen (kortingstarieven voor kinderen, jonge-
ren, studenten, senioren, personen met een  
handicap en groepen)

• Expo Stephan Vanfleteren 
 “MMXIV – De Rode Duivels”
 Een oogverblindend zwart-witpor-

tret van de huidige Rode Duivels 
door Stephan Vanfleteren, die alle 
spelers in hun naakte torso in een 
daartoe speciaal gemaakte dag-
lichtstudio heeft gefotografeerd, 
zowel in close-up als ten voeten uit. 
Een fotografische ode aan de pure 
lichamelijkheid van onze Duivels 
van wereldklasse.

 Exporuimte C-mine cultuurcentrum
 1 juli t.e.m. 31 augustus 
 ma/zo van 10u-17u
 gratis toegang

NAAR DE STUDIO VAN PIETER STOCKMANS
• Neerslag van een droom – 30 jaar 

Industriële Vormgeving
 “Neerslag van een droom” bundelt 

anekdotes en verhalen van de pionier-
stijd van de afdeling Industriële Vorm-
geving in Genk van 1970 tot 2000. In 
het voorjaar van 1970 doceerde Piet 
Stockmans in dit kader gedurende 
een trimester Toegepaste Keramiek. 
Het was de kiem van wat de afdeling 
Industriële Vormgeving, later Product-
ontwikkeling en Productdesign zou 
worden binnen de hogeschool. In een 
serie van tentoonstellingen presente-
ren de medewerkers van het boek – 
de pioniers – hun werk.  

 Studio Pieter Stockmans 
 26 april tot 2 augustus 
 elke zaterdag en zondag van 14u-17u 

 gratis toegang 

• Porselein over Porselein
 Naar aanleiding van de 75ste ver-

jaardag van Piet Stockmans, cureert 
Hugo Duchateau een tentoonstel-
ling over het werk van de keramist. 
Hij ziet hem als maker van ‘funda-
mentele schilderkunst’, hoewel hij 
niet tot die groep wordt gerekend. 
Hij maakt porselein over porselein. 
Een unieke tentoonstelling, want on-
danks de vele exposities in binnen-
en buitenland, werd dit aspect van 
zijn oeuvre nooit expliciet benadrukt. 

 Studio Pieter Stockmans 
 9 augustus tot 20 december 
 elke zaterdag en zondag van 14u-17u
 gratis toegang 

HET VOLLEDIGE LINE UP PARCOURS
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NAAR LABYRINT 
(zie p. 4-5)

NAAR DE VENNESTRAAT, 
STRAAT VAN DE ZINTUIGEN
De gele lijn neemt je ook mee naar 
de straat van de zintuigen, waar het 
deze zomer opnieuw 4 zaterdagen  
vollebak feest is tijdens Vollebak  
Vennestraat. Maar ook op andere  
dagen loont het de moeite om door 
te stoten naar de Vennestraat. Voor 
een bezoek aan een galerie, een  
designwinkeltje, om een leuke pop-
up mee te pikken. En natuurlijk om 
te terrassen of dineren bij één van 
de vele multiculinaire adresjes op 
de Vennestraat. Je wordt ook verrast 
door nieuw werk van een street ar-
tist, die een creatieve kijk geeft op de 
straat van de zintuigen.

DOORHEEN DE AUTHENTIEKE TUINWIJK
Van de Vennestraat volg je de gele 
lijn tot in het hart van de authentieke 
tuinwijk. Je ontdekt er alles over het 
speciale woonconcept van de wijk, 
die geïnspireerd is op de populaire 
Engelse wijken van die tijd. Na de 
stopzetting van de activiteiten op de 
steenkoolmijn van Winterslag, bleef 
de cité bewoond. De cité ademt een 
bijzondere charme uit, die je langs de 
gele lijn zeker zal ontdekken.

FESTIVALITIS @ C-MINE
• Absolutely Free Festival
 AFF is een tweedaags zomerfes-

tival, elk jaar georganiseerd in de 
schaduw van de C-mine site. AFF 
mikt volop op te ontdekken talent uit 
binnen- en buitenland. Op vrijdag 
ligt de focus op spannende techno, 
op zaterdag is het de beurt aan al-
ternatieve gitaren. Mits inlevering 
van 3 gebruikte batterijen of 3 euro 
ten voordele van het Absolutely Free  
Forest kom je gratis binnen. AFF 
kiest bovendien voor faitrade ca-
tering, een gezellige inkleding en  
ecologische oplossingen. 

 07.08.2015 vanaf 18u30 

 08.08.2015 vanaf 12u30

• Jazz op het plein
 Vier zomerse woensdagavonden 

organiseert C-mine cultuurcentrum 
in samenwerking met Ciné Città 
Jazz op het Plein. Genieten van ont-
spannen jazzcombo’s, met uitzicht 
op het mooie C-mine plein. 

 08.07.2015 / 22.07.2015 / 05.08.2015 / 

19.08.2015 – 20u15

• Zin in Zomer
 Zin in Zomer is een literair festival 

dat jaarlijks plaatsvindt op bijzon-
dere locaties in Genk, Hasselt en 
Sint-Truiden.

 Dit jaar opent het festival op 14 au-
gustus in de voormalige paarden-

stallen op C-mine, met Abdelkader 
Benali, Friedl’ Lesage en muziek van 
Bonfire Lakes.

 Vooraf is er een geleide wandeling 
om de C-mine site te herontdekken.

 Lees meer via www.zininzomer.be 
 14.08.2015 vanaf 20u

• Theater in het Zadel
 De inmiddels goed gekende fiets-

tocht voor het hele gezin brengt je 
op plekken in Genk waar je nooit 
eerder was en laat je dingen zien 
die je op een doordeweekse fiets-
tocht nooit tegenkomt. Op elke tus-
senstop is er een toffe circusact en 
is er iets te eten en te drinken een 
de talrijke kraampjes. Vanaf 14 uur 
kan je terecht aan de achterzijde 
van het C-mine plein voor meer cir-
custheater en een schitterende slo-
tact.

 30.08.2015
 vertrek aan C-mine tussen 10u en 12u

 

SAVE THE DATE! 
Ook in het najaar van 2015 valt er heel 
wat te beleven op C-mine. Zo blaast 
C-mine cultuurcentrum 5 kaarsjes uit 
én is iedereen welkom op C-mine 
Foodfest, een uitgestrekt festival op en 
rond de C-mine site in het teken van 
Food & Design.
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Wanneer: 
10 juli t.e.m. 30 september 
Labyrint: doorlopend te bezoeken
Activiteiten op Line up parcours: 
specifieke openingstijden vermeld bij 
de activiteiten in dit dossier

Waar: 
C-mine en omgeving 

Prijs: 
Labyrint, expo’s, Vollebak Vennestraat, 
wandeling langs gele lijn en C-mine 
Open House gratis. 

Bepaalde activiteiten in de rand zijn be-
talend. 

www.c-mineline-up.be
www.visitgenk.be 
www.c-mine.be

C-mine line up is een samenwerking tussen de C-mine mine partners (cel C-mine Synergie, C-mine cultuurcentrum, C-mine toerisme en C-mine creatieve economie) 
en Gijs Van Vaerenbergh. 

BEREIKBAARHEID
Met de auto: C-mine is gelegen vlakbij 
de E314. U neemt afrit 31 “Genk Cen-
trum”  en draait links richting Genk. Aan 
de 1ste lichten draait u rechtsaf. Vlak na 
het eerste rondpunt ziet u C-mine aan 
uw linkerkant. 

Met de bus: Vanuit het station neem 
je lijn G8, G3 (avondlijn), lijn 31 of lijn 47 
naar C-mine. Vanaf september kan u 
C-mine vanuit Hasselt rechtstreeks be-
reiken met de campushopper. 

Parkeren: er is ruim en gratis parkeer-
gelegenheid aan C-mine. Volg hiervoor 
de parkeersignalisatie naar de ver-
schillende parkings.

INFO & CONTACTEN VOOR DE PERS
Geef je contactgegevens door en we 
houden je op de hoogte. Individuele af-
spraken steeds mogelijk op aanvraag

Contactpersoon stad? 
• Hanna Simons
 C-mine
 T 089 65 44 85 - M 0476 69 90 39
 hanna.simons@genk.be
• Schepen Erik Gerits
 Bevoegd voor economie, toerisme en 

evenementen
 T 0475 41 17 23 - erik.gerits@genk.be
• Schepen Anniek Nagels
 Bevoegd voor cultuur, bibliotheek & 

academies, jeugd & studentenbe-
leid, voorzitter AGB

 T 0476 69 90 06
 anniek.nagels@genk.be

PRAKTISCHE INFO EN PERSINFO 


