
donderdag tot zondag, van 10 tot 17 uur
2 sporen in het centrum van turnhout

hedendaagse kunst ontmoet erfgoedtot 20 mei
van 17 mrt
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openingsuren
van zaterdag 17 maart tot zondag 20 mei 2012
telkens op donderdag, vrijdag, zaterdag en 
zondag van 10 uur tot 17 uur

deelnemende kunstenaars
philip aguirre y otegui
guillaume Bijl
line Boogaerts 
cristian Bors & marius ritiu 
vaast colson
ilke de vries 
lara dhondt 
kris gevers
gerard groenewoud & tilly Buij
marc schepers
marie snauwaert 
anne-mie van kerckhoven
luk van soom
liliane vertessen 
marta volkova & slava shevelenko 
laura Wilson
tom Woestenborghs

tickets
- in de Warande aan de ticketbalie
- bij de dienst toerisme op de grote markt
- online via tickets.warande.be
- groepsreservaties via tento@warande.be 

prijs
7,5 euro volwassenen
gratis voor -18-jarigen
onze tickets geven ook toegang tot alle 
musea van tram41 en de tentoonstelling 
turnhout terminus turnhout centraal in het 
taxandriamuseum gedurende de periode van 
zaterdag 17 maart tot zondag 20 mei. tickets 
van turnhout terminus turnhout centraal 
geven ook toegang tot tweespoor.

contact 
de Warande - dienst tentoonstellingen
Warandestraat 42, 2300 turnhout
014 41 94 94
tento@warande.be
www.warande.be

erfgoedcel noorderkempen 
stadhuis/erfgoedhuis 
grote markt 1, 2300 turnhout
014 44 33 62 
info@erfgoedcelnoorderkempen.be

BereikBaarheid
de Warande ligt in het centrum van turnhout
op vijf minuten stappen van de grote markt.

met het openBaar vervoer
er is een bushalte aan de ingang van de
Warande. het station ligt op tien minuten
lopen. raadpleeg www.delijn.be en
www.nmbs.be voor de uurregelingen van
bussen en treinen.

op www.warande.be vind je een netplan 
specifiek voor tweespoor.

met de auto
turnhout is met de wagen eenvoudig te
bereiken via de e34 antwerpen-eindhoven, 
afrit turnhout West.

parkeren
aan de Warande is een ondergrondse parking
van vinci (www.vincipark.be). de ingang van
de parking is in de Wezenstraat. parking vinci 
geeft de klanten van de Warande een korting. 
je krijgt dan een vaste prijs van 3,5 euro. je 
valideert je ticket aan het toestel
dat voorzien is aan de ticketbalie in de kuub. 
vergeet ook niet na het valideren nog te 
betalen aan één van de betaalautomaten. er 
staat een betaalautomaat op niveau -1 aan de 
ingang van de kuub en ook in elk hokje staat 
er bovengronds een betaalautomaat.

rolstoelgeBruikers
in de parking van vinci zijn er parkeerplaatsen
voor andersvaliden voorzien op verdieping -1.
in de gemeentestraat zijn ook twee plaatsen
voorzien.

fiets huren
in samenwerking met fietspunt turnhout 
biedt de Warande fietsen te huur aan met een 
fikse korting. 
prijs: 3 euro/halve dag 
reserveren: tento@warande.be
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rondleidingen met gids
er worden rondleidingen op maat aangeboden 
voor zowel groepen als individuele bezoekers.
er kan gekozen worden voor een wandeling of 
een fietstocht.

de rondleidingen voor individuele bezoekers 
vertrekken tweewekelijks op zaterdag om 10 
of 14 uur vanuit de Warande (onthaalbalie) op 
volgende data: 
- zaterdag 31 maart - 10 of 14 uur
- zaterdag 14 april - 10 of 14 uur
- zaterdag 28 april - 10 of 14 uur
- zaterdag 12 mei - 10 of 14 uur
- finissage op zondag 20 mei - 10 uur + lezing, 
zie p. 25

duur: twee uur langs hoogtepunten uit 
tweespoor
taal: nederlands
aantal: 10 tot 20 mensen
reserveren (verplicht): tento@warande.be

prijs voor de gids
(exclusief toegang tot de tentoonstelling): 
groepen: 70 euro (groepen kunnen een 
moment vastleggen op afspraak)
individuele bezoeker: 7 euro

‘tweespoor’ op onze website

voor het programma op 
je smartphone

sponsors en partners

- alle kunstenaars
- de vrijwilligers
- alle medewerkers van de Warande die 

tweespoor mee mogelijk hebben gemaakt
- de ploeg van turnhout 2012
- alle mensen die hun medewerking verleenden 

aan de werken van tom Woestenborghs, ilke 
de vries en laura Wilson

- erik adriaensen van het evenementenloket 
van de stad turnhout

- gustaaf gorremans, paul vangheel en de 
medewerkers van eandis  

- paul peeters, johan de Bleser, joris neve en 
de medewerkers van philips turnhout

- leen huet, tim stoops en sofie nagels
- frederik Beyens voor de foto’s van de locaties
- armada projectontwikkeling
- harm vanzwol

stedelijke academie voor schone 
kunsten, projectencentrum kongoplein, 
stedelijke muziekacedemie turnhout, nv 
de scheepvaart, armada, merode-center, 
den Bond, Buurthuis ‘t stokt, helix, 
taxandriamuseum, nationaal museum van de 
speelkaart, toerisme turnhout en de tweede 
helft vzw

K u n s t w e r K e nK u n s t w e r K e n

de kleinste centrumstad van het land draagt in 
2012 de titel ‘cultuurstad van vlaanderen’; die 
werd haar nog door de vorige vlaamse regering 
toegekend. tegelijk viert in 2012 cultuurhuis de 
Warande haar 40-jarig bestaan. de Warande en 
haar partners zullen tijdens dit cultuurjaar dan 
ook een forse bijdrage leveren aan het programma 
zoals u verderop in de brochure kunt lezen. 

de Warande trekt dit voorjaar alvast het 
centrum van turnhout in met tweespoor. dit 
dubbelparcours is een samenwerking tussen 
de Warande en erfgoedcel noorderkempen. 
het eerste spoor leidt langs de werken van 17 
kunstenaars(duo’s) op verschillende binnen- en 
buitenlocaties in de stad. het tweede spoor 
loopt langsheen enkele buurthuizen en sociale 
instellingen in de stad (zie verder in deze brochure). 

van bij het begin in 1972 heeft de Warande - 
naast theater en muziek - steeds een volwaardige 
plaats gegeven aan beeldende kunst. als één 
van de weinige cultuurcentra in vlaanderen 
bouwde de Warande naast een theaterzaal 
meteen ook een echte tentoonstellingsruimte, 
waarbij er van bij de start de keuze gemaakt werd 
voor hedendaagse kunst, wat voor een kleine 
provinciestad als turnhout toen niet evident was. 
ook koos de Warande er steeds voor om kansen 
te geven aan jong talent. de vakmannen die de 
Warande in huis had - van schrijnwerkerij tot 
grafische dienst - boden een omkadering die de 
kunstenaars niet gemakkelijk op andere plekken 
konden vinden. dat bood kunstenaars de kans 
om hun meest dwaze dromen te realiseren. 
vooral in de beginperiode nam de Warande 
hierdoor een unieke positie in. met de komst van 
andere openbare instellingen die focusten op 
hedendaagse kunst werd deze positie enigszins 
gerelativeerd. doorheen de jaren is er altijd 
opnieuw getracht om de keuze te maken voor 
jong talent en voor talent uit eigen regio zonder 
daarom toegevingen te doen op artistiek vlak. 

twintig jaar geleden - naar aanleiding van het 
20-jarig bestaan - logeerden er in de kelders van de 
Warande een tiental kunstenaars voor het project 
‘kunst en maatschappij’ dat als ondertitel had: 
‘een tentoonstellingsproject met als vertrekpunt 

kunst en cultuur in een provinciestad’. ook toen 
werden kunstenaars uitgenodigd om de stad te 
verkennen en vervolgens aan de slag te gaan.

de Warande is ondertussen uitgegroeid tot 
een cultuurhuis met verschillende inwonende 
partners met een duidelijk bovenregionale 
uitstraling - denken we aan open doek en strip 
turnhout - maar de vragen die 20 jaar geleden 
aan bod kwamen zijn nog steeds actueel: 
welke positie heeft een cultuurcentrum in een 
kleine stad in de periferie? Wat betekent kunst 
in een provinciestad? hoe kan kunst verder 
groeien vanuit die periferie? Wij mogen niet 
ophouden onszelf deze vragen te stellen. We 
moeten aansluiting vinden bij de stad en haar 
regio, maar tegelijk moeten we onze vragen 
optrekken naar een breder niveau.

in september start voor de Warande een 
nieuw hoofdstuk in het verhaal van de 
beeldende kunst. de opening van de nieuwe 
tentoonstellingsruimte naar een ontwerp van 
Beel & achtergael architecten zal een nieuwe 
dynamiek op gang brengen en ook andere 
mogelijkheden bieden. de eerste die in die 
ruimte zal tentoon stellen is de kempische 
(en tegelijk ook wereld-)kunstenaar jef geys, 
die recent nog een overzichtstentoonstelling 
had in het m hka. voor het eerst in lange tijd 
zal hij opnieuw in de Warande te zien zijn met 
zijn tentoonstelling ‘licht en architectuur’. 
voor we aan dit nieuwe hoofdstuk beginnen 
trekt de Warande het centrum van turnhout in 
met tweespoor. We blikken tegelijk achter- en 
vooruit: de 17 kunstenaars(duo’s) die werden 
uitgenodigd zijn een combinatie van oude 
bekenden, jong opkomend talent en enkele 
buitenlandse kunstenaars, geselecteerd op basis 
van de thematiek in hun werk. allen werden ze 
uitgenodigd om in te spelen op de context van 
de stad, wat ze met overgave gedaan hebben. 

tweespoor wil u met deze artistieke stadstocht 
verrassen. Wij wensen u alvast veel plezier toe!

annelies nagels
stafmedewerker tentoonstellingen van 
de Warande



6 7

1
de Warande  p. 7
Warandestraat 42
marta volkova & slava shevelenko

2
stedelijke academie voor
schone kunsten  p. 8
gemeentestraat 5
kris gevers

3
nieuWe kaai  p. 8
veldekensweg
vaast colson

4
projectencentrum  p. 9
kongoplein 2
marie snauwaert

5
Busdepot van de lijn  p. 10
de merodelei 148 (tuin)
gerard groenewoud & tilly Buij

6
merode-center  p. 10
de merodelei, ter hoogte van nr. 60
tom Woestenborghs

7
stedelijke muziekacademie 
turnhout  p. 11
kerkplein 32 (tuin)
marta volkova & slava shevelenko

8  
galerij vivaldi  p. 12
tussen gasthuisstraat en st. antoniusstraat
liliane vertessen

9 
stadhuis  p. 12
grote markt 1
ilke de vries

10
de tWeede helft vzW  p. 13
graatakker 7
lara dhondt

11
nationaal museum van 
de speelkaart  p. 14
druivenstraat 18
marc schepers

12
turnova-site   p. 14
(toegang via Bloemekensgang,
grote markt 32 of otterstraat)
luk van soom

13
heilig graf  p. 15
patersstraat 26
anne-mie van kerckhoven

14
paterspand  p. 16
patersstraat 100
line Boogaerts 
marta volkova & slava shevelenko 

15
Begijnhof
grasveld  p. 17
cristian Bors & marius ritiu
huis 21a  p. 18
anne-mie van kerckhoven

16
taxandriamuseum  p. 18
Begijnenstraat 28
guillaume Bijl

17
kasteel van de hertogen 
van BraBant  p. 18
kasteelplein 1
philip aguirre y otegui

18
grote markt
en doorheen het parcours   p. 19
laura Wilson

1
de Warande
Warandestraat 42

in 1972 opende de 
Warande haar deuren 
als één van de eerste 
cultuurcentra in 
vlaanderen. het ontwerp 
van het brutalistische 
bakstenen gebouw was 
van de architecten p. schoeters, c. vanhout en e. 
Wauters. paul schellekens was als stagiair nauw 
betrokken bij dit ontwerp. de latere uitbreiding 
aan de noordkant met het Warandep’ant, waarin 
ook de concertzaal kuub zich bevindt, dateert 
uit 2005 en werd ontworpen door macken & 
macken architecten. tegen september 2012 
worden de renovatie- en uitbreidingswerken 
aan het oude gebouw afgerond naar een 
ontwerp van Beel & achtergael architecten. de 
nieuwe tentoonstellingsruimte krijgt hierin een 
prominente plaats. 
 
marta volkova (ru/nl, 1955) &
slava shevelenko (ru/nl, 1953)
‘secret places’ (2012)

marta volkova en slava shevelenko 
zijn geboren in st. petersburg, waar ze 
een kunstopleiding genoten en deel 
uitmaakten van de avant-gardistische 
kunstscène. sinds 1991 wonen en werken ze in 
maastricht om er bewust vanuit de periferie, ver 
van de hoofdstad, te opereren.

met ‘secret places’ verwijzen de kunstenaars 
naar een spel uit hun kindertijd. samen met hun 
vriendjes speelden ze geheimpjes. kleine, dierbare 
objecten (kraaltjes, knopen, zilverpapiertjes…) 
werden verstopt in de onmiddellijke omgeving. 
een kast in huis of een kuiltje in het gras dat 
quasi nonchalant was bedekt met zand… de 
schatten waren enkel zichtbaar voor wie ze 
wilde ontdekken. op verschillende locaties 
van het parcours (de Warande p. 7, stedelijke 
muziekacademie turnhout p. 11 en paterspand p. 
16) hebben marta volkova en slava shevelenko 
hun schatten op ‘secret places’ verstopt.
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2
stedelijke academie voor schone 
kunsten
gemeentestraat 5

sinds 1971 is de academie 
gehuisvest in deze 
voormalige meisjesschool, 
die ontworpen werd door 
p.j. taeymans in 1873. de 
stad heeft plannen om de 
academie in de toekomst 
onder te brengen op de 
nieuwe turnova-site. 
Wat er vervolgens met 
dit oude schoolgebouw zou gebeuren is nog 
onduidelijk.

kris gevers (B, 1973)

kris gevers studeerde schilderkunst 
en nadien ook filosofie en filmkunst. 
hij schildert, maakt kortfilms en 
werkte als dramaturg voor het 
theater.

voor tweespoor stelt hij een selectie van zijn 
schilderijen tentoon. gevers zelf noemt zijn 
schilderijen 'oneigentijds, wars van modes'. 
hij werkt lang aan de doeken, soms meerdere 
jaren. telkens verandert het schilderij 
drastisch, waarbij de sporen van eerdere 
beelden bijdragen aan het uiteindelijke 
schilderij en het werk vele betekenislagen 
krijgt. schilderen tegen de oppervlakkigheid 
en snelheid van deze tijd.

3
nieuWe kaai
veldekensweg

het kempens 
kanaal (dessel-
turnhout-
schoten) 
werd reeds in 
1846 geopend, 
maar stopte in 

turnhout aan de oude kaai. de nieuwe kaai 
kwam er pas nadat men in 1863 het kanaal 
doortrok tot in antwerpen. de draaikom 
waar schepen vroeger konden keren, kreeg 
toen de naam nieuwe kom of nieuw Bassin. 
oorspronkelijk stond deze plaats bekend 
omwille van de geschikte klei voor potten- 
en steenbakkers (tichelrie, vandaar ook de 
tichelarijstraat vlakbij). in de 19de eeuw 
vestigde de cultuurvereniging 'l'echo de la 
campine' er haar zomerlokaal met een eigen 
concertzaal en een kiosk. in 1930 bouwde 
antoine coppens op deze locatie zijn anco 
fabriek. anco is een 'household name' die de 
wereld veroverde met bloem in verpakkingen 
van 1 kg. recent zijn de fabrieksgebouwen 
omgevormd tot woontorens.

vaast colson (B, 1977)
‘inkijk-uitkijk, veldmodule voor 
ziels-onderzoek’ (2012)

vaast colson groeide op in 
merksplas en liep school in turnhout. 
de kunstenaar maakt in zijn werk 
geen hiërarchisch onderscheid 

tussen media. zowel performances, 
installaties, interventies als acties maken deel 
uit van zijn praktijk en hij zet deze in al naar 
gelang de situatie.

in 2003 kreeg colson als beginnend 
kunstenaar de gelegenheid om een 
‘ezelsfeest’ te organiseren in de Warande. 
voor tweespoor plaatst vaast colson aan de 
overkant van de turnhoutse jachthaven aan 
de nieuwe kaai een tekstwerk, dat - van op 
een afstand - werkt als monument voor de 
blik. 

dichterbij nodigt de veldmodule uit om 
bezocht en gebruikt te worden. zo wordt 
de eerder passieve structuur een moment 
lang geactiveerd en getransformeerd 
tot monument. een monument voor de 
kijker, bezoeker en mens. in de loop van de 
tentoonstelling vindt hier een speciale actie 
plaats. volg onze website voor meer info.

4
projectencentrum 
kongoplein 2

dit plein werd 
genoemd naar 
de voormalige 
Belgische 
kolonie waar 
heel wat paters 
scheutisten 
uit de kempen naartoe trokken. op nummer 
2 vind je de voormalige stedelijke lagere 
jongensschool prinsenstraat. deze dateert uit 
het einde van de 19de eeuw en was gekend als 
een vooruitstrevende school die hoogstaand 
onderwijs voor iedereen toegankelijk wilde 
maken. 

marie snauwaert (B, 1979)
‘hide & seek’ (2012)

marie snauwaert groeide
op in turnhout en woont
- na tussenstops in praag,
rotterdam en gent - in 
antwerpen. haar  werk bestaat uit fotografie, 
video, geluid, tekst en interventies. haar 
geconstrueerde en geënsceneerde beelden 
refereren aan de werkelijkheid, maar tegelijkertijd 
zijn ze bevreemdend en melancholisch van 
aard.  meer en meer speelt haar werk in op de 
plek waar ze tentoonstelt. kleine observaties 
van gedragingen, situaties en relaties vormen de 
aanleiding voor ingrepen in de ruimte. 

voor deze tentoonstelling vertrekt snauwaert 
vanuit het verleden en de bijzondere opbouw 
van de site. de originele bouw is vermoedelijk 
van de hand van architect l. van ravestyn. om 
tegemoet te komen aan de gestage groei van het 
leerlingenaantal werd er na verloop van tijd een 
voorbouw bijgezet. ruimtes werden opgesplitst 
tot nieuwe lokalen, gangen werden, indien nodig , 
omgevormd tot klassen. de overdekte speelplaats 
werd een refter, die ook dienst kon doen als een 
reeks geïmproviseerde klassen. en zo bricoleerde 
men verder op het ritme van de noden van de 
school. toen het pand in 1996 uiteindelijk een 
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andere bestemming kreeg, hadden verschillende 
ruimtes, meubels en objecten hun oorspronkelijke 
functie verloren. ramen waren scheidingswanden 
geworden, deuren leidden nergens toe, en kasten 
verloren hun bergruimte.  in  ‘hide & seek’ 
speelt de kunstenares met deze elementen van 
verwezing en ontheemding. dit eeuwenoude 
spel is een delicate evenwichtsoefening: wie zich 
goed verstopt, wordt als laatste gevonden en 
wint, maar wie zich té goed verbergt, wordt niet 
gevonden. het is een kwestie van te verdwijnen 
en tijdig te verschijnen.

5
Busdepot van de lijn
de merodelei 148 (tuin)

deze voormalige 
buurtspoorweg-
stelplaats 
was in 1885 
oorspronkelijk 
een houten 
loods. hier kwam 
de tramlijn 41
 - de zgn. boerentram - vanuit antwerpen 
aan; lange tijd hét communicatie- en 
ontsluitingsmiddel voor de kempen. aan de 
overkant was er van bij het begin een café met 
de naam ‘de nieuwen buiten’, verwijzend naar de 
grens van de stad. nu heeft de streekkrant haar 
kantoor in dit gebouw.

gerard groenewoud (nl, 1958) &
tilly Buij (nl, 1957)
'ip - inter park' (2008)

gerard groenewoud en tilly Buij 
werken sinds 1988 samen. de 
werken die ze maken, kenmerken 
zich door een diversiteit aan stijlen en materialen. 
altijd staat de mens in hun werk centraal met 
zijn verlangens en zijn behoefte om betekenis te 
geven. 

‘ip - inter park’ is een panoramische foto van de 
sheep meadow in central park, new York, die 
werd opgebouwd uit ruim 400 foto's, waarbij 

elk detail (tot aan de glazenwassers hangend 
aan een wolkenkrabber toe) haarscherp is. de 
recreërende bezoekers van het central park 
zijn in de loop van enkele uren gefotografeerd 
en exact op de plek waar ze zich bevonden in 
de foto geplaatst, maar ze zijn zich niet bewust 
van degenen die voor of na hen op dezelfde 
plaats zaten en in dit beeld gelijktijdig zijn 
afgebeeld. de tijd is zo gecomprimeerd. ook de 
toeschouwer wordt uitgenodigd deelgenoot te 
worden van het parktafereel: het grasveld van 
de foto loopt door in het gras aan het busdepot 
op de merodelei en voor de panoramafoto 
staan strandstoelen waarop de toeschouwer 
kan verpozen. hierdoor ontstaat een intimiteit 
tussen mensen in een grootstad als new York 
en een provinciestad als turnhout. 

6
merode-center
de merodelei

het merode-center werd 
in 1975 gebouwd op de 
voormalige gronden 
van papierfabriek van 
genechten. de gebouwen 
op de binnenplaats 
waren oorspronkelijk 
fabrieksgebouwen. een 
steegje achteraan met 
enkele arbeiderswoningen 
die bij de fabriek hoorden 
bleef bewaard. 

 
tom Woestenborghs (B, 1978)
‘Best of Both Worlds’ (2012)

tom Woestenborghs groeide op in 
merksplas. na zijn academiejaren 
in antwerpen besloot hij terug naar 
zijn geboortedorp te trekken, waar er 

minder afleiding is. Woestenborghs: “het heeft 
wel iets van een ivoren toren, waarin ik me 
terugtrek”.

een constante in tom’s werk is de verhouding 
tussen private en publieke ruimte en de 

positie van de mens binnen de ruimte. door 
vervreemding zet hij de toeschouwer aan tot 
nadenken over ruimte, ruimte-ervaring en over 
de 'mythische' kracht van specifieke locaties.

Woestenborghs koos het merode-center als 
onderwerp en locatie voor zijn nieuw werk. 
hij vroeg aan de bewoners van zowel voor- als 
achterbouw of hij foto's mocht nemen van 
hun meest dierbare bezittingen in huis. deze 
foto's zijn als lichtbakken te bezichtigen in 
de onmiddellijke omgeving van diezelfde 
bewoners, maar dan wel openbaar. zo brengt de 
kunstenaar het binnen naar buiten.

7
stedelijke muziekacademie 
turnhout 
kerkplein 32 (tuin)

de heilig hartkerk 
en de huidige 
muziekacademie 
vormen één 
architecturaal 
neogotisch 
ensemble dat 
ontworpen werd 
door stadsarchitect j. taeymans in 1907 - 1909. 
de voormalige pastorij en het vrouwenklooster 
waren strikt van elkaar gescheiden. een 
gehouwen mannenhoofd aan de ene en een 
vrouwenhoofd aan de andere kant van de inkom 
getuigen hier nog van. de muziekacademie 
vestigde zich hier vanaf 1970. 

marta volkova (ru/nl, 1955) &
slava shevelenko (ru/nl, 1953)
‘secret places’ (2012)

marta volkova en slava shevelenko 
zijn geboren in st. petersburg, waar 
ze een kunstopleiding genoten 
en deel uitmaakten van de avant-gardistische 
kunstscène. sinds 1991 wonen en werken ze in 
maastricht om er bewust vanuit de periferie, ver 
van de hoofdstad, te opereren.
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met ‘secret places’ verwijzen de kunstenaars 
naar een spel uit hun kindertijd. samen met hun 
vriendjes speelden ze geheimpjes. kleine, dierbare 
objecten (kraaltjes, knopen, zilverpapiertjes…) 
werden verstopt in de onmiddellijke omgeving. 
een kast in huis of een kuiltje in het gras dat 
quasi nonchalant was bedekt met zand… de 
schatten waren enkel zichtbaar voor wie ze 
wilde ontdekken. op verschillende locaties 
van het parcours  (de Warande p. 7, stedelijke 
muziekacademie turnhout p. 11 en paterspand p. 
16) hebben marta volkova en slava shevelenko 
hun schatten op ‘secret places’ verstopt.

8
galerij vivaldi 
tussen gasthuisstraat en st. antoniusstraat

dit is het voormalig 
herenhuis van 
notaris Boone dat 
gebouwd werd in 
neoclassicistische 
stijl. de bepleisterde 
en beschilderde 
doorgang gaf 
oorspronkelijk aan weerszijden toegang tot de 
woonst en achteraan was er oorspronkelijk het 
koetshuis, de paardenstal en de dienstgebouwen. 
in de jaren tachtig werd deze overdekte 
winkelgalerij die uitgeeft op de 
st.-antoniusstraat gebouwd. 

liliane vertessen (B, 1952)
‘up or under’ (2012)

liliane vertessen was één van 
de kunstenaars waarmee de 
Warande destijds een nauwe 
relatie had. zij nam deel aan verschillende 
groepstentoonstellingen en kreeg ook enkele 
solotentoonstellingen. voor haar multimediale 
installaties vertrok zij vaak van zelfportretten. 
haar zwartwit foto’s kleurde zij in met gekleurde 
folie of ze voorzag ze van neon opschriften. ze 
bracht ook tactiele attributen op haar foto’s 
aan waardoor ze de tweedimensionaliteit ervan 
doorbrak. 

door zichzelf op een erg expliciete wijze in de 
kijker te zetten, daagde ze de toeschouwer 
uit: ze wilde hem aanzetten tot zelfreflectie 
en peilde zo tegelijk naar zijn onschuld. voor 
tweespoor creëert vertessen een nieuw werk in 
een leegstaand winkelpand. zoals altijd streeft 
ze ernaar de verwondering op te wekken bij de 
kijker, zonder hierbij haar gevoel voor humor te 
vergeten.

9
stadhuis
grote markt 1

gebouwd in 1960 ter 
vervanging van het 
oorspronkelijke 18de-
eeuws stadhuis dat 
midden op de markt 
stond aan de kant van de 
herentalsstraat en in 1962 
'om verkeerstechnische 
redenen' gesloopt 
werd. hiervoor moest 
de oorspronkelijke 

bescherming als monument inderhaast worden 
opgeheven. om het nieuw stadhuis te kunnen 
bouwen werden nog twee waardevolle historische 
gebouwen neergehaald: het 'torenhuis' en het 
gebouw ernaast, beide uit de 17de eeuw. in 2004 
verhuisden verschillende stadsdiensten naar de 
‘campus Blairon’, de voormalige kazerne Blairon. 

ilke de vries (B, 1981)
‘duistere plekken en hun levendige herinneringen’ 
(2012)

het werk van ilke de vries vormt 
een kruispunt in het parcours 
van tweespoor. voor dit project 
interviewde ilke de vries vele 

bewoners vanuit drie turnhoutse stadswijken 
(gulden vellekens, stokt en Weesgegroet).  

het was een zoektocht naar persoonlijke 
herinneringen uit hun jeugd, waarin kleine of 
grote angsten een rol hebben gespeeld (en nu 
soms nog spelen). hieruit vloeiden verhalen 
voort vanuit de oorlog, in en rond de vaart, over 

verborgen sluipweggetjes en schuilplaatsen en 
boemannen en heksen. deze verhalen verwerkte 
de kunstenares tot een video-installatie die zowel 
in het stadhuis als in verschillende buurthuizen 
gepresenteerd wordt.

meer info over het project van ilke de vries in 
samenwerking met erfgoedcel noorderkempen en 
de verschillende buurthuizen vindt u op p. 21, bij de 
info over het erfgoedparcours.

10
de tWeede helft vzW
graatakker 7

in dit voormalig 
textielatelier vestigde zich 
het ontwerpbureau atelier 
20+03. dit bureau stelt 
‘de tweede helft’ van zijn 
lokalen ter beschikking 
van de gelijknamige 
vzw om er op geregelde 
tijdstippen hedendaagse 
kunsttentoonstellingen te 
organiseren. 

lara dhondt (B, 1979) 
‘sedimental Walks’ (2012) 

lara dhondt werd geboren in 
turnhout en zat er ook op de 
middelbare school. momenteel 
woont ze in Brussel. in haar werk 
maakt ze gebruik van verschillende media zoals 
fotografie, installatie, video, typografie, performance 
en komt haar voorkeur voor stedelijke omgevingen 
naar voren. de materialen die ze gebruikt om 
constructies in het stedelijke landschap op te 
trekken zijn vaak het zwerfvuil en afval dat ze ter 
plekke vindt tijdens één van haar wandelingen en 
dat eigen geworden is aan de omgeving. hiermee 
maakt ze een sculptuur die in de publieke ruimte 
wordt achtergelaten en maar gedurende korte 
tijd kan bestaan. voor tweespoor toont ze in de 
tweede helft werk dat ze maakte tijdens haar 
vorige tentoonstelling. tijdens tweespoor zal ze in 
turnhout nieuw werk maken om het vervolgens 
weer mee te nemen naar een volgende locatie.
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11
nationaal museum van de 
speelkaart
druivenstraat 18 

in 1969 werd het 
nationaal museum van 
de speelkaart geopend in 
het ‘huis metten thoren’ 
in de Begijnenstraat. 
tijdens restauratie-
werkzaamheden aan dat 
pand kreeg het museum 
een tijdelijk onderkomen 
in een leegstaande vleugel van de voormalige 
papier- en speelkaartenfabriek van de 
gebroeders mesmaekers. uiteindelijk werd 
dit de definitieve locatie van het museum. 
grondlegger van de speelkaartenfabricage in 
turnhout (1826) was p.j. Brepols, die hiermee 
de wereldwijd bekende industrie opstartte. 
verschillende andere drukkers volgden. in 
1970 werden de toen nog drie resterende 
speelkaartenfabrieken gebundeld in carta 
mundi nv. het museum herbergt naast 
diverse collecties speelkaarten ook allerlei 
instrumenten m.b.t. de fabricage ervan.

marc schepers (B, 1952)
‘het spel met de losse blaadjes of met beelden 
verhalen vertellen.’ (2012)

marc schepers was een van 
de kunstenaars die twintig 
jaar geleden voor ‘kunst en 
maatschappij’ uitgenodigd 
werden om in turnhout een tijd lang te 
logeren en zo te kijken hoe cultuur inwerkte 
op het dagelijks leven van mensen.

voor tweespoor laat schepers zich inspireren 
door het kaartspel, en meer bepaald de 
handeling en de structuur ervan: hij plaatst 
beelden steeds in patronen die weliswaar 
toevallig zijn, maar tegelijk ook een ordening 
inhouden. zijn werk wordt geïntegreerd in de 
collectie van het nationaal museum van de 
speelkaart, en vormt zo ook een kruispunt 
tussen hedendaagse kunst en erfgoed.

12
turnova-site 
(toegang via Bloemekesgang, 
grote markt 32 of otterstraat)

tot 1974 waren op deze 
enorme site de fabrieken 
van Brepols nog in werking. 
Brepols verhuisde naar een 
industrieterrein buiten het 
centrum waardoor de site 
leeg kwam te staan. lange 
tijd was het onduidelijk wat 
er met de Brepolssite zou 
gebeuren. recent werden 
de nieuwe plannen voor 

de site voorgesteld aan het publiek onder de 
naam ‘turnova’. Bepaalde delen van de oude 
gebouwen krijgen een herbestemming. er 
zullen ook nieuwe delen bijgebouwd worden. 
het zal een heel nieuw stadsdeel worden, 
midden in het centrum van turnhout.

luk van soom (B, 1956)
‘fabrica de stelle’ (2012)

voor luk van soom was de 
Warande ooit een belangrijk 
vertrekpunt voor zijn carrière. 
hij nam deel aan verschillende 

groepstentoonstellingen en had er ook een 
solotentoonstelling in 1992.

van soom stelt zich vragen over de grote 
levenskwesties zoals: wat doen we hier? hoe 
groot of hoe klein is de mens?

zwaartekracht en gewichtloosheid zijn thema’s 
die voortdurend terugkeren in zijn werk. de 
beeldentaal die van soom momenteel gebruikt, 
refereert naar de barok waarin de spanning 
tussen de materie en de gewichtloosheid en het 
vluchtige een constante is. de zoektocht naar 
die gewichtloosheid is kenmerkend voor zijn 
werk.

voor dit parcours maakt hij 'fabrica de stelle', 
een sterrenfabriek, op de voormalige Brepols-
site. de tijdelijkheid en de verlatenheid van deze 
plek roept een magische sfeer op die door deze 
sterrenfabriek wordt versterkt. in de installatie 

kan de bezoeker zowel aan de achterkant het 
productieproces van de sterren zien als het 
resultaat daarvan tentoongesteld aanschouwen in 
het ‘kempisch museum voor het universum’ aan 
de voorzijde. 
gedurende een aantal keren tijdens de 
tentoonstelling zal de kunstenaar de fabriek in 
werking zetten. check de website voor meer info.

13
heilig graf
patersstraat 26

Waar zich nu het 
heilig graf bevindt, 
situeerde zich vroeger 
het eerste klooster van 
de minderbroeders 
(zie ook paterspand p. 
16). deze orde moest 
tijdens de franse revolutie haar deuren sluiten 
en het gebouw werd gedeeltelijk afgebroken. de 
kanunnikessen van het heilig graf die zich al in 
1662 in turnhout gevestigd hadden waren zelf ook 
hun gebouwen kwijt gespeeld tijdens diezelfde 
revolutie. in 1825 konden ze de overgebleven 
gebouwen aankopen voor hun school die vanaf 
dan steeds maar verder uitbreidde en een 
nationale reputatie kent.

anne-mie van kerckhoven (B, 1951)
‘sacra conversazione. pozete, Bruno, marcuse’

net als marc schepers (nationaal 
museum van de speelkaart, p.14) toonde 
anne-mie van kerckhoven twintig jaar 
geleden nieuwe werken in het kader 
van het evenement 'kunst en maatschappij’. zij 
koos er onder andere voor een multimediaal 
werk te maken aan de hand van video-opnamen 
in de school waar zij de tweede helft van haar 
humaniora-studies volgde: het heilig graf. 
de hoogstaande kwaliteit en toenmalige 
vooruitstrevendheid van het onderwijs in het 
heilig graf hebben een belangrijke rol gespeeld in 
haar ontwikkeling tot jongvolwassene. ze liggen 
aan de grondslag van de steeds terugkerende 
aandacht voor de maatschappelijke positie van 
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de vrouw binnen haar werk als kunstenaar. 
(dit werk is opnieuw te bezichtigen in het 
Begijnhof, zie verder in deze brochure, p. 18.)

nu keert van kerckhoven terug naar 
deze school. vergrotingen van haar 
tekeningenreeks ‘i'll rob You’, o.a. gebaseerd 
op het gedachtengoed van mystica marguerite 
porete, worden tegenover een speciaal voor 
deze gelegenheid geschreven tekst van 
leen huet geplaatst. de publicatie die uit 
deze samenwerking tussen kunstenares en 
schrijfster ontstaat, wordt in de loop van 
tweespoor voorgesteld. volg onze website!

14
paterspand
patersstraat 100

na de franse 
revolutie werd 
de kloosterorde 
van de 
minderbroeders 
opgeheven. haar 
gebouwen aan 
het begin van de patersstraat (zie ook heilig 
graf p. 15) werden verbeurd verklaard. toen 
de orde in 1986 opnieuw tot leven kwam, liet 
ze dit neogotisch complex optrekken naar 
een ontwerp van p. taeymans. eind 20ste 
eeuw verdween de orde voor een tweede 
keer. momenteel is het paterspand de zetel 
van het verbond der kristelijke Werkgevers 
(vkW) en wordt het gebruikt als feest- en 
congrescentrum. opmerkelijk aan deze site 
is de noordelijke tuin: de paden hebben een 
hartvorm en in het midden daarvan staat een 
kapel op een staak in de grond. dit refereert 
aan het doorstoken hart van christus.

line Boogaerts (B, 1986)
‘stereodromen’ (2012)

line Boogaerts gebruikt vensters als canvas 
voor monumentale schilderingen 
en animaties. zo speelt ze in op 
de dualiteit dat mensen vaak de 
drang hebben om bij anderen 

binnen te kijken, maar tegelijk hun eigen 
huis of omgeving af te schermen van al te 
nieuwsgierige blikken.

de ramen van de cafetaria van het paterspand 
vormen de achtergrond voor een nieuw 
tijdelijk werk over het proces van kopiëren. 
eerdere tekeningen op de twee tegenover 
elkaar liggende vensters van de cafetaria 
worden omgezet naar videobeelden. deze 
zullen te zien zijn naast de tekeningen die 
tot stand komen tijdens een performance 
op de opening van tweespoor. zo is er 
een wisselwerking tussen tijd en ruimte, 
tussen toen en nu, links en rechts: een 
zinsbegoocheling in stereo. 

op zaterdag 17 maart om 15 uur geeft 
line Boogaerts een performance in het 
paterspand.

marta volkova (ru/nl, 1955) &
slava shevelenko (ru/nl, 1953)
‘secret places’ (2012)

marta volkova en slava shevelenko 
zijn geboren in st. petersburg, waar 
ze een kunstopleiding genoten en 
deel uitmaakten van de avant-

gardistische kunstscène. sinds 1991 wonen en 
werken ze in maastricht om er bewust vanuit 
de periferie, ver van de hoofdstad, te opereren.

met ‘secret places’ verwijzen de kunstenaars 
naar een spel uit hun kindertijd. samen 
met hun vriendjes speelden ze geheimpjes. 
kleine, dierbare objecten (kraaltjes, knopen, 
zilverpapiertjes…) werden verstopt in de 
onmiddellijke omgeving. een kast in huis of 
een kuiltje in het gras dat quasi nonchalant 
was bedekt met zand… de schatten waren 
enkel zichtbaar voor wie ze wilde ontdekken. 
op verschillende locaties van het parcours  
(de Warande p. 7, stedelijke muziekacademie 
turnhout p. 11 en paterspand p. 16) hebben 
marta volkova en slava shevelenko hun 
schatten op ‘secret places’ verstopt.

15
Begijnhof

het begijnhof dateert 
waarschijnlijk uit 1340. 
volgens de legende werd het 
begijnhof gesticht in 1372 
door maria van Brabant toen 
zij droomde dat er in de tuin 
van het kasteel begijntjes uit 
de hemel neerdaalden. toen 
ze de volgende ochtend de 
plek bezocht, vond ze een 
kruis met een purperen touw rond. maria van 
Brabant liet op de vindplaats een kerk bouwen die 
later weer werd afgebroken. op diezelfde plaats 
staat nu een calvarie. een opmerkelijk beeld aan 
de gevel van het rijhuis met nummer 17 is dat van 
de tsjechische heilige johan nepomuk. hij wordt 
aanroepen tegen verkeerde oordelen, laster en 
roddels. in 1998 plaatste unesco het begijnhof op 
de lijst van cultureel Werelderfgoed. momenteel 
is het begijnhof in bezit van het ocmW van 
turnhout.

grasveld
cristian Bors (ro, 1980) & marius ritiu (ro, 1984)
‘normal is good’ (2012)

cristian Bors en marius ritiu werden 
geboren in roemenië. na hun studies 
aan de academie trokken ze van 
oost- naar West-europa, ‘van de periferie naar het 
centrum’ waar er voor kunstenaars meer kansen 
liggen.

als roemenen hebben Bors & ritiu vaak te maken 
met vooroordelen. hier leggen ze de link tussen 
enerzijds de gemeenschap van de begijntjes die 
in de beginperiode gecontesteerd was omdat zij 
vrouwen de mogelijkheid gaf zelfstandig te leven 
zonder een man en zonder echt in een klooster 
in te treden en anderzijds de gemeenschap van 
de roma-zigeuners. Beide groepen zonderen zich 
af van de maatschappij. Bors & ritiu zelf worden 
als roemenen vaak verward met zigeuners. 
ook het feit dat zij twee jongens zijn die een 
kunstenaarsduo vormen, roept vooroordelen op. 
toevallig (of niet) hangt er in het begijnhof het 
standbeeld van de tsjechische heilige, johannes 
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nepomuk, beschermheilige tegen roddel en 
achterklap. hier tegenover plaatsen zij een 
regenboog met hun twee torso’s.

huis 21a
anne-mie van kerckhoven (B, 1951)
‘heiligen en begijnen’ (1992)

in het huis met nummer 21a van 
het begijnhof stelt anne-mie 
van kerckhoven collages met 
plaatselijke engelen en heiligen 
tentoon. die maakte ze twintig jaar geleden 
naar aanleiding van de tentoonstelling 'kunst en 
maatschappij'. in dialoog met schrijfster leen 
huet wordt hun betekenis nog uitgediept.

een ander voorbeeld van de samenwerking tussen 
schrijfster en kunstenaar vind je in het heilig graf 
(p.15) en in de publicatie die naar aanleiding van 
tweespoor wordt uitgegeven. meer info op www.
warande.be

16
taxandriamuseum
Begijnenstraat 28

het taxandria-
museum huist in 
het 'huis metten 
thoren' dat in de 
16de eeuw voor 
het eerst wordt 
vermeld. het 
huidige uitzicht, 
zowel interieur als exterieur, wordt echter in grote 
mate bepaald door 19de-eeuwse verbouwingen. 
tot 1996 was hier het nationaal museum van 
de speelkaart gevestigd (zie nationaal museum 
van de speelkaart p. 14). samen met het 
Begijnhofmuseum maken deze twee musea deel 
uit van tram 41, het samenwerkingsverband 
van de drie grote musea in turnhout. tijdens het 
cultuurjaar 2012 kunt u in het taxandriamuseum 
de tentoonstelling ‘turnhout terminus turnhout 
centraal’ gaan bekijken. deze onderzoekt de 
complexiteit van het begrip ‘identiteit’ en meer 
specifiek, de kempense identiteit. aan de hand van 
zeven straffe verhalen worden aspecten van de 
turnhoutse of kempense geschiedenis uitgelicht..

guillaume Bijl (B, 1946)

in zijn kunstwerken speelt 
guillaume Bijl met de realiteit: zijn 
‘transformatie’-installaties, die hij 
zelf ‘een realiteit in de onrealiteit’ 

noemt, zijn nauwgezette imitaties van de 
alledaagse werkelijkheid, maar hij plaatst deze 
in een andere context. in 1980 was de Warande 
één van de eerste publieke instellingen waar 
guillaume Bijl een solotentoonstelling kreeg. 
hiervoor transformeerde hij de Warande in een 
‘Beroepsheroriëntatiecentrum’. 

voor tweespoor toont Bijl in het 
taxandriamuseum een remake van een werk uit 
2000. na een tentoonstelling in rjieka (kroatië) 
ging dit archeologisch werk verloren. nu wordt de 
remake ervan geïntegreerd in de tentoonstelling 
‘turnhout terminus turnhout centraal’.

17
kasteel van de hertogen van BraBant
kasteelplein 1

het kasteel van 
de hertogen van 
Brabant werd 
oorspronkelijk 
gebouwd in 
de 12de eeuw, 
maar kende in 
de loop van de 

geschiedenis verschillende verbouwingsfasen. 
onder de bewoners waren er enkele bekende 
vrouwen. de bekendste was wellicht maria 
van hongarije. het kasteel lag destijds in 
een uitgebreid jachtgebied. het hert in het 
stadswapen van turnhout verwijst hier nog 
naar. ook de Warande dankt haar naam aan dit 
jachtterrein: warande betekent immers ‘lusthof’.

philip aguirre y otegui (B, 1961)
‘la ultima isla’ (2012)

philip aguirre bracht zijn middelbare 
schooltijd door in turnhout, waar 
hij op internaat zat bij de jezuïeten 
van het sint-jozefcollege. van bij het 

begin van zijn carrière toonde de Warande zijn 
werk in verschillende tentoonstellingen.

voor tweespoor creëert de kunstenaar een 
nieuwe sculptuur: boven het water aan het 
kasteel van de hertogen van Brabant hangt 
een gouden wolk, met daarbovenop een gouden 
boom en een gouden huisje, waarin 
's nachts een licht brandt.

philip aguirre bracht zijn middelbare schooltijd 
door in turnhout, waar hij op internaat zat bij de 
jezuïeten van het sint-jozefcollege. van bij het 
begin van zijn carrière toonde de Warande zijn 
werk in verschillende tentoonstellingen.

het werk krijgt de titel ‘la ultima isla’ of in 
het nederlands het laatste eiland. het werk 
wil een poëtische ervaring bij de toeschouwer 
oproepen... het is een weerspiegeling van het 
bestaande eilandje in de kasteelvijver.

18
grote markt
en doorheen het parcours
laura Wilson (gB, 1983)
‘800 lights’ (2012)

laura Wilson wil in haar kunst het 
dagdagelijkse onder de aandacht 
brengen.

voor tweespoor grijpt deze Britse
kunstenares het 800-jarige bestaan van
turnhout aan als uitgangspunt voor haar
werk. met ‘800 lights’ wil ze 800 lichten
ontsteken voor de jarige stad. daartoe
verandert ze de straatverlichting op de grote
markt, en doet ze tegelijk een oproep aan de
inwoners van turnhout om aan dit project te
participeren door zelf een licht te veranderen,
in hun huis, op hun werk of school... het
resultaat hiervan kan worden bekeken op de
site van tweespoor en ter plekke in de stad.
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Buurtverhalen

Buurtverhalen begon als een persoonlijk 
initiatief van turnhoutenaar françis deckx die 
samen met zijn buurt Wobeg-vaart een boek 
maakte: ‘Weesgegroet. de geschiedenis van 
een buurt’, waarin hij de geschiedenis van zijn 
wijk vertelde. het boek werd al snel populair 
en de reacties waren vaak erg emotioneel 
en betrokken. dit inspireerde erfgoedcel 
noorderkempen tot een buurtverhalenproject, 
vanuit een ‘history from Below’-aanpak, 
waarbij de buurtbewoners - dus niet-
geschoolde historici - aan geschiedschrijving 
doen: ze vertellen als collectief de 
geschiedenis van hun eigen buurt. 

in de geschiedenis van het buurtwerk speelt 
turnhout een voortrekkersrol. turnhout kan 
zelfs bestempeld worden als de bakermat van 
het buurtwerk in vlaanderen. midden jaren 
’70 werd een een werkloze die vrijgesteld 
was van stempelcontrole aangeworven, 
om in de volkswijk stokt naast het kanaal 
aan de slag te gaan, naar aanleiding van de 
milieuproblematiek rond de fabrieken van 
het staalbedrijf allard. rond 1980 was in één 
van de werkmanshuisjes die ooit nog door 
allard werden gebouwd ook één van de eerste 
buurthuizen gevestigd (zie ook p.22).

samen met de komst van de Warande en het 
eerste professioneel ondersteunde jeugdhuis 
veroorzaakte het buurtwerk een soort 
progressieve golf in deze stad aan de rand 
van het land. de perifere ligging bleek uit te 
nodigen tot het vooruitstrevend experiment. 
in een latere fase werd dit buurtwerk opgepikt 
door andere steden en gemeentes.

de boeiende invalshoek voor dit 
buurtverhalenproject vond erfgoedcel 
noorderkempen bij videokunstenares 
ilke de vries. in de zoektocht van ilke de 
vries naar interessante buurtverhalen 
borrelden al snel vele herinneringen op bij de 
buurtbewoners. verhalen uit de oorlog, in en 
rond de vaart, over verborgen sluipweggetjes 
en schuilplaatsen, boemannen en heksen. 
daardoor besloot ilke de vries dieper in 
te gaan op de kleine en grote angsten van 
mensen binnen turnhout. vele verhalen 
van de buurtbewoners uit drie turnhoutse 
stadswijken (gulden vellekens, stokt en 
Weesgegroet) heeft ze opgenomen en 
verwerkt tot een video-installatie.

tijdens tweespoor worden de videofilms 
van ilke de vries zowel in het hart van elke 
deelnemende wijk getoond als in het stadhuis 
op de markt. (zie ook p. 12)

cor van istendael
erfgoedcoördinator erfgoedcel 
noorderkempen

ilke de vries (B, 1981)
‘duistere plekken en hun levendige 
herinneringen’ (2012)

het werk van ilke de vries vormt een 
kruispunt in het parcours van tweespoor.
samen met de buurtbewoners van drie 
turnhoutse stadswijken (gulden vellekens, 
stokt en Weesgegroet) ging de vries op 
zoek naar angsten. hierbij komen zowel 
grote als kleine angsten aan bod, angsten 
die gemeengoed zijn (bijvoorbeeld voor 
mythische figuren) of individuele angsten van 
verschillende generaties. de verhalen van 
wijkbewoners verwerkte ze tot een video-

installatie, die zowel in het stadhuis 
als in verschillende buurthuizen 
gepresenteerd wordt. 

ilke de vries

a
seniorenresidentie de nieuWe kaai
nieuwe kaai 5

B
Buurthuis ‘t stokt
Brugstraat 25

c
stadhuis
grote markt 1

d
den Bond
korte Begijnenstraat 24-26
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a
seniorenresidentie de nieuWe kaai
nieuwe kaai 5

het kempens 
kanaal (dessel-
turnhout-
schoten) 
werd reeds in 
1846 geopend, 
maar stopte in 
turnhout aan de oude kaai. de nieuwe kaai 
kwam er pas nadat men in 1863 het kanaal 
doortrok tot in antwerpen. de draaikom waar 
schepen vroeger konden keren, kreeg toen de 
naam nieuwe kom of nieuw Bassin. 

oorspronkelijk stond deze plaats bekend 
omwille van de geschikte klei voor potten- 
en steenbakkers (tichelrie, vandaar ook de 
tichelarijstraat vlakbij). in de 19de eeuw 
vestigde de cultuurvereniging 'l'echo de la 
campine' er haar zomerlokaal met een eigen 
concertzaal en een kiosk. in 1930 bouwde 
antoine coppens op deze locatie zijn anco 
fabriek. anco is een 'household name' die de 
wereld veroverde met bloem in verpakkingen 
van 1 kg. recent zijn de fabrieksgebouwen 
omgevormd tot woontorens. op deze site 
wordt ook een nieuwe afdeling van deze 
seniorenresidentie gebouwd.

B
Buurthuis ‘t stokt
Brugstraat 25

Buurtwerk ’t 
stokt huist pas 
sinds de zomer 
van 2011 in dit 
buurthuis in 
de Brugstraat. 
voordien betrok ze één van de 
werkmanshuisjes die ooit nog door allard 
werden gebouwd, op de hoek van de 
kongostraat en de schipperstraat. het 
buurtwerk zette zich verwoed in om deze 
huisjes te laten beschermen als monument. 
ironisch genoeg moest datzelfde comité nadat 

de bescherming rond was en tot de renovatie 
kon worden overgegaan, zelf op zoek naar een 
nieuwe locatie, die ze vond in de Brugstraat. 
het renovatiedossier voorzag immers dat de 
woningen achteraf alleen maar als woning 
mochten worden benut. recent zijn de huisjes 
ook erkend als monument door monumenten 
en landschappen.

c
stadhuis
grote markt 1

gebouwd in 1960 ter 
vervanging van het 
oorspronkelijke 18de-eeuws 
stadhuis dat midden op de 
markt stond aan de kant 
van de herentalsstraat 
en in 1962 'om 
verkeerstechnische redenen' 
gesloopt werd. hiervoor 
moest de oorspronkelijke 
bescherming als monument 

inderhaast worden opgeheven. om het 
nieuw stadhuis te kunnen bouwen werden 
nog twee waardevolle historische gebouwen 
neergehaald: het 'torenhuis' en het gebouw 
ernaast, beide uit de 17de eeuw. in 2004 
verhuisden verschillende stadsdiensten naar 
de ‘campus Blairon’, de voormalige kazerne 
Blairon. 

d
den Bond
korte Begijnenstraat 24-26

de katholieke 
volksbond werd 
in turnhout 
in 1895 
opgericht. het 
oorspronkelijke 
complex dat 
in 1914 werd 

gebouwd en openging in volle oorlogsperiode, 
was veel uitgebreider. de huidige bebouwing is 
het resultaat van vele bouwbases, waarvan de 
laatste in 2009 werd afgerond. 
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z i j s p o r e nz i j s p o r e n

in de loop van tweespoor vinden een aantal 
zijsporen plaats. info en updates vindt u op de 
website van de Warande: www.warande.be.

line Boogaerts
performance 
tijdens de opening van tweespoor voert line 
Boogaerts een performance uit bij haar werk 
‘stereodromen’.
zaterdag 17 maart om 15 uur 
paterspand
patersstraat 100
gratis

hans WuYts
arastt toonmoment #8 
met werk van marina Yee, pieter huybrechts 
en luc vleugels.
zaterdag 17 maart om 16 uur
de Warande
Warandestraat 42
gratis

anne-mie van kerckhoven & 
leen huet
publicatie en lezing
presentatie van de publicatie en lezing 
door leen huet naar aanleiding van haar 
samenwerking met anne-mie van kerckhoven  
voor tweespoor.
meer info: www.warande.be

emilio lopez menchero
periscoop
via de periscoop van kunstenaar-architect 
emilio lopez menchero in de watertoren 
kunnen de toeschouwers de horizon van 
turnhout afspeuren naar architectuur.
het project roept vragen op rond de 
herbestemming van de watertoren en rond 
kwalitatieve architectuur in de regio.
organisatie: ar-tur
elke woensdag, donderdag en vrijdag 
tussen 18.30 en 20 uur
watertoren
gratis

luk van soom
performance
op verschillende momenten gedurende de 
tentoonstelling stelt luk van soom zijn 
‘fabrica de stelle’ in werking.
meer info: www.warande.be

vaast colson
happening
tijdens tweespoor gebruikt vaast colson zijn 
installatie als locatie voor een happening.
meer info op www.warande.be

rondleidingen
er worden rondleidingen op maat aangeboden 
voor zowel groepen als individuele bezoekers.
er kan gekozen worden voor een wandeling of 
een fietstocht.

de rondleidingen voor individuele bezoekers 
vertrekken tweewekelijks op zaterdag om 10 
of 14 uur vanuit de Warande (onthaalbalie) op 
volgende data: 
- zaterdag 31 maart - 10 of 14 uur
- zaterdag 14 april - 10 of 14 uur
- zaterdag 28 april - 10 of 14 uur
- zaterdag 12 mei - 10 of 14 uur
- finissage op zondag 20 mei - 10 + lezing, 
 zie verder

duur: twee uur langs hoogtepunten uit 
tweespoor
taal: nederlands
aantal: 10 tot 20 mensen
reserveren (verplicht): tento@warande.be

prijs voor de gids
(exclusief toegang tot de tentoonstelling): 
groepen: 70 euro (groepen kunnen een 
moment vastleggen op afspraak)
individuele bezoeker: 7 euro

finissage en lezing
op de finissage op zondag 20 mei wordt 
om 10 uur een lezing met aansluitend een 
rondleiding georganiseerd.
meer info: www.warande.be.

erfgoeddag 2012
zondag 24 april van 10 tot 18 uur

meer info: 
www.erfgoeddagnoorderkempen.be

activiteiten rond 125 jaar acW
in 2012 bestaat de christelijke vakbond acW 
125 jaar. deze verjaardag wordt in turnhout 
gevierd met verschillende activiteiten, 
waaronder een buurtborrel, een concert, 
een viering...
den Bond, korte Begijnenstraat 24-26
meer info: www.erfgoedcelnoorderkempen.be

Week van de amateurkunsten
van vrijdag 27 april tot zondag 6 mei kunnen 
kunstliefhebbers hun hart ophalen tijdens de 
Week van de amateurkunsten (Wak). het 
thema van deze editie is ‘homemade’.
alle info over vind je op www.wak.be

k u n s tk u n s t e r f g o e de r f g o e d
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expo
van 1 tot 31 juli
landschapsschilders
met curator hans op de Beeck
de in turnhout geboren en internationaal 
gewaardeerde kunstenaar hans op de 
Beeck gaat op zoek naar getalenteerde, 
niet-professionele kunstenaars. als 
gelegenheidscurator stelt hij een 
tentoonstelling met ‘landschapsschilderijen’ 
samen, waarin ruimte is voor zowel stedelijke 
als natuurlijke landschappen.

van 15 september tot 11 november
jef geys
in het najaar wordt de nieuwe exporuimte 
geopend door de kempische (en wereld-)
kunstenaar jef geys die recent nog een grote 
overzichtstentoonstelling had in het m hka en 
die voor het eerst in lange tijd opnieuw in de 
Warande te zien zal zijn. in zijn tentoonstelling 
‘licht en architectuur’ toont hij nieuw werk 
waarmee hij inspeelt op het ontwerp van de 
nieuwe tentoonstellingsruimte van Beel & 
achtergael architecten.

van 24 november tot 6 januari
expo stormopkomst 
de internationale groepstentoonstelling 
‘playtime’ onderzoekt hoe hedendaagse 
kunstenaars in hun werk omgaan met een 
alledaags thema als spelen. kunstwerken 
die speelgoed als onderwerp of vertrekpunt 
nemen, worden daarbij binnen een groter 
geheel geplaatst, waarbij er ook aandacht is 
voor entertainment, sport en creativiteit.

theater
26, 27 en 28 april om 20.15 uur
’t arsenaal en Walpurgis - ‘haven 010’
locatietheater over hedendaagse migratie in 
de kapel van merksplas kolonie.

31 mei, 1 en 2 juni om 20.15 uur
fc Bergman - ‘terminator trilogie’
een woordenloos spektakel in openlucht 
van één van de interessantste nieuwe 
theatergezelschappen in vlaanderen.

van 21 juni t.e.m. 1 juli
unm - ‘tussen hond en wolf’ (uitverkocht) 
Één van dé succesvoorstellingen van de 
zomer van antwerpen.

van 13 tot 17 juli
the generosity labyrinth
in het kader van turnhout 2012 wordt een 
theatervoorstelling met internationale allure 
op poten gezet. veertig jongeren uit frankrijk, 
denemarken, slovenië en België zullen 
deelnemen aan een project van de vermaarde 
colombiaanse theatermaker enrique 
vargas. de voorstelling stelt zintuiglijke 
waarnemingen centraal. 

muziek
zondag 18 maart om 20.15 uur
nicholas payton (usa)
het kwartet van de trompettist stelt haar 
nieuwe album ‘Bitches’ voor in de Warande. 
exclusief voor België! van de amerikaanse 
jonge leeuwen op de trompet is nicholas 
payton misschien wel de beste: swingender 
dan Wynton marsalis, en coherenter dan roy 
hargrove.

zaterdag 21 april om 20.15 uur
stacey kent (usa) 
de grote ster uit de vocale jazz op het 
befaamde Blue note-label geeft op geheel 
eigen wijze invulling aan tijdloze jazz, zowel 
met klassiekers als met eigen repertoire. 

zaterdag 27 april
great lake swimmers
de folkrock band uit toronto, canada 
maakt intieme nummers begeleid op banjo, 
gitaar, contrabas en percussie. hun muziek 
past perfect in het rijtje van Will oldham, 
timesbold, fleet foxes... in april stellen ze 
hun vijfde album, ‘new Wild everywhere’ voor 
in de kuub.

dit is een selectie uit het aanbod van de 
Warande. u vindt op onze website een volledig 
overzicht. www.warande.be

m e e r  i n  d e  w a r a n d em e e r  i n  d e  w a r a n d e m e e r  i n  t u r n h o u tm e e r  i n  t u r n h o u t

turnhout 2012: cultuurstad van vlaanderen
in 2012 bestaat turnhout 800 jaar én krijgt de 
stad cultuurstad van vlaanderen als titel mee.
heel het jaar vinden verschillende culturele 
activiteiten plaats, die gebundeld worden 
onder www.turnhout2012.be.

enkele van deze activiteiten 
Worden in deze Brochure 
uitgelicht

van 17 maart tot 31 oktober
taxandriamuseum:
turnhout terminus turnhout centraal
www.turnhout.be/taxandriamuseum

van 21 maart tot 9 november
Watertorenfestival
www.turnhout2012.be

23 maart, 27 april, 11 mei, 15 juni
creative factory
www.creative-factory.be

van 20 tot 29 april
filmfestival open doek
www.opendoek.be

van 27 april tot 20 mei
the global soul
www.warande.be/dinamo

van mei tot september
romboïdes in het Begijnhof
www.twintigplusnuldrie.be/
vzwdetweedehelft.php

van 4 mei tot 3 juni
compelling faces
nl.similes.be

van 1 tot 30 september
het geweven Woord
www.turnhout2012.be

van 15 september tot 11 november
ar-tur architectuurcentrum:
de turnhoutse school 
www.ar-tur.be

van maart tot december
vitrine
vitrine2012.wordpress.com

eten en drinken

verschillende uitbaters van restaurants over 
brasseries tot fijne koffiehuisjes stelden 
een ‘turnhout 2012-menu’ samen. voor het 
bedrag van 20,12 euro kan u genieten van 
een origineel menu, dat geheel of gedeeltelijk 
samengesteld is met streekgebonden 
producten. aan de fijnproevers is ook gedacht. 
voor 45 euro kiest u al voor een menu 2012 
delux. ook zijn er enkele lokale kroegjes en 
zaken die een speciale actie doen in het kader 
van 2012. u herkent de deelnemers aan een 
2012-schildje aan hun voorgevel. Bovendien 
worden alle acties gebundeld in een brochure.
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