
181028
181027

181026

181025



181024
181023
181022
181021
181020
181019
181018
181017
181016
181015
181014

Janes: Omschrijving performance etc etc etc.
181013
181012
181011
181010

Elien: Kauwgom 1319
17:20 Met 3 schrijven we een uur 
aan een uitnodigingstekst 
18:44 Wachten op Chiara om samen naar de Syriër 
te gaan, King 2 in Gent en King 1 in Aleppo

181009
181008
181007
181006
181005

Elien: Kauwgom 1312
23:54 Met Frannie en Ward en Lennart die 
ik meer dan 6 jaar niet zag in de koer, 
‘je bent hier kind aan huis zeker’
00:55 In bed

181004
181003

Samira:

 

 



181002
Samira:
- vader en zoon -
 
I dreamed this dream and I still dream of 
it and I will dream of it sometime again. 
Everything repeats itself and everything 
will be reincarnated, and my dreams 
will be your dreams. There, to one side 
of us, to one side of the world, wave 
after wave breaks on the shore:
there’s a star on the wave, and a man, and 
a bird, reality and dreams and death - 
wave after wave. Dates are irrelevant. I 
was, I am, I will be. Life is a miracle of 
miracles, and I kneel before the miracle 
alone like an orphan, alone in the mirrors, 
enclosed in reflections, seas and towns, 
shining brightly through the smoke. A mother 
cries and takes her baby on her knee.
 
Arseny Tarkovsky 

I had a strange dream last night: I was 
looking up at the sky, and it was very, very 

light, and soft; and high, high above me 
it seemed to be slowly boiling, like light 
that had materialized, like the fibres of a 
sunlit fabric, like silken, living stitches 
in a piece of Japanese embroidery. And those 
tiny fibres, light-bearing, living threads, 
seemed to be moving and floating and becoming 
like birds, hovering, so high up that they 
could never be reached. So high that if the 
birds were to lose feathers the feathers 
wouldn’t fall, they wouldn’t come down to 
the earth, they would fly upwards, be carried 
off and vanish from our world forever. And 
soft, enchanted music was flowing down from 
that great height. The music seemed to 
sound like the chiming of little bells; or 
else the birds’ chirping was like music.
‘They’re storks’, I suddenly heard 
someone say, and I woke up.
A strange and beautiful dream. I do 
sometimes have wonderful dreams.
 
Andrei Tarkovsky

Bert & Lydia:

181001
Adri: time to clean up. Had some very angry 
and screaming police chief on my phone 
today. Too many people, not complying with 
the rule of walking on the sidewalk. They 
are threatening to sew me. And I’m afraid 
of going there alone. Shouldn’t, really, 
it makes me angry that I’m afraid of this 
kind of useless authority. They should be 
backing up all this love and warmth.

Elien: Kauwgom 1309
14:43 Tim komt ‘kort’ langs om volgende 
vergadering voor de koer voor te bereiden, 
hij geeft me wel een super goed idee
16:01 Video bewerken thuis



Elien:

180930
Adri: and yet another text from 
Erik in my mailbox:
En dan was er uiteindelijk… Sacer
Of er een noodzaak was ons van de straat – 
die toch van ons is – te weren voor die éne 
wagen – en het was dan nog een Mercedes Benz 
– weet ik niet. Het project Sacer en zijn mooi 
opgezette wandeling doorheen de Brugse Poort 
ondervond dan ook het belerend vingertje 
van de wet die de groep Brugse Poort Koort, 
De Valse Teefjes en de kijklustigen oftewel 
het ons vergezellende publiek doorheen de 
parade begeleidde. Hier en daar werd er 
echter ook wel door enkelen eens buiten 



de lijntjes gekleurd, met gevolg. Die van 
Gent die af en toe wel eens stout zijn…
Een stralende zon begeleide ons zeer zeker 
en kwam ons reeds heel vroeg tegemoet die 
zaterdag 29 september en was reeds in 
vol ornaat aanwezig gedurende de ganse 
openingsparade mét feest voor zowel De Koer 
als Bij’ De Vieze Gasten. Je moet zeker wel 
geluk hebben om de weergoden aan je kant te 
krijgen. Heel wat geïnteresseerden waren zeker 
ruim op tijd opgedaagd in De Koer voor het 
,sacrale’ gebeuren van het project ,Sacer’.
Voor Brugse Poort Koort werd nog tot het 
moment suprême gerepeteerd op wat moeilijke 
zinnetjes van ons repertoire. En een 
lichte likeur werd zijdelings tevoorschijn 
gehaald, ging de groep rond voor een teug, 
en die was er voor sommigen van onze groep 
even nodig om de valse noten toch maar te 
verdoezelen. Toch iets om alvast in de heel 
goede stemming te geraken en de groep was 
klaar! Langzaamaan onderging ook iedereen 
een gedaansverandering. De voorziene kledij 
was wit en de vele dames lieten zich van 
hun beste kant zien in het opsmukken. En 
het spiegelen was aanwezig: zo van ,zit 
mijn jasje goed of zit die strik een beetje 
leuk’. Katrien stond in voor het schminken 
van iedereen. Gezelligheid troef.
Toch ook niet vergeten dat er een heel mooi 
buffet met allerlei gezonde voeding ter 
beschikking stond van iedereen. De innerlijke 
mens moest toch ook en vooral eerst worden 
gesterkt voor de latere inspanningen!
De grote vraag die wij ons kunnen stellen is 
of de Brugse Poort zelf klaar is voor zulke 
publieke voorstellingen die waarschijnlijk 
in een theater op de juiste plaats zijn. 
Een publiek dat voor zoiets kiest? Terwijl 
anderzijds een theater en het ,spel’ dan ook 
noodzakelijkerwijs naar buiten zou moeten 
kunnen komen om meer bekend worden. Naar de 
buurt toe… naar de mensen uit die buurt.
Aan Adriana La Selva zal het zeker niet 
gelegen geweest zijn. Het werd een geslaagde 
kunst-oefening met een enthousiast publiek 
dat ons vergezelde. ,Sacer’ draait om 
het naar buiten brengen van ,kunst’ van 
de hoogste plank, maar kunst moet worden 
begrepen. En dat betekent ook… marginaliteit. 
Een marginaliteit die verweven zat in 
deze ,meeslepende’ optocht. Het genieten 
van de veelzijdigheid aan klanken, aan 
toneel met een uitgesproken ziel.
Er is de gezegde: wat je gemist hebt, komt 
niet terug. De aanwezigen konden het wellicht 
niet zo direct bevatten toen de inzet met 
Allunda de witheid van ons bestaan door 
de klei-momenten werd gekleurd. Dat wij 
met zijn allen dat stukje marginaliteit 
beleven… Over dit project Sacer zal nog 

wel even worden nagepraat en zou het niet 
prachtig zijn mochten wij van die commentaren 
konden meegenieten? Alvast één feit: de 
Brugse Poort leeft, zal verder opleven! 
Er is geen ander woord dan: dank u!
(Erik voor Brugse Poort Koort – deel 2)

180929
Adri: SACER!!!

Adri:













180928
Stijn:  
A boat, a generator, a drum set, an 
audio recorder, two wedding dresses, 
clay, make up, amplifiers, cables, a 
smaller boat, tombola numbers, 40 
pop up tents, two tapping platforms, 
ladders everywhere, cameras, fishnets. 
And these angels helping me out.

180927
Adri: General Rehearsal
After 4 rehearsals in a row, we walked 
the parkour of the parade together, 
amongst drunken night figures, finally 
i can pass away the whole idea of the 
parade to other bodies. The performance 
is not mine anymore. My voice is gone, 
my body is weak, and I’ve been spending 
most of my nights dreaming about the 
traject, working really. Only thing 
feeding me now are the others.

Elien:
Kauwgom 1304
14:37 Met Maria in de koer, pratend 
over de kaas-wijn en dia-avond waarvoor 
ik heel zenuwachtig zal zijn
15:51 We eten druiven in de zon, Maria 
heeft een volgende vergadering

Bert & Lydia:

180926
Bert & Lydia:



180925
Adri: Meeting the Propere Fanfare tonight. 
How happy I am every time I watch their 
rehearsals. I came up with a small challenge 
for them, we tested it today and am oh 
so happy it worked. The whole idea of 
being dissonant/ out of tune cannot be 
pushed. Forcing it brings me to a field of 
representation I don’t feel comfortable in. 
So, how to create strategies, architectures 
that support something sounding “wrong”? 
What if we place the whole Fanfare in a 
straight line so they can’t hear each other? 
Passing one by one while they activate 
their instruments? We get something very 
intimate, we get the chance of being with 
each one of them, we get to hear their 
effort to tune with their partners. Theme 
for an etude: how to render a trained body 
dissonant. Can we un-train ourselves?

180924
Adri: We had a big rehearsal this evening. Two 
choirs, the djembe group, many musicians...
every part of De Koer was filled with 
music. When I got home, got this text from 
Erik Lippens, part of the Brugse Poort 
Koort. Worth inserting in its fullness:
Brugse Poort Koort en Scoort!
In de ongelooflijke lichtheid van het bestaan 
is er de nieuwsgierigheid. Nieuwsgierig 
zijn zit in ieder van ons. Het kan een 

gemeenschap opbouwen. Iedereen kent het 
gezegde: ,morgen wordt het beter’. Zelf 
ben ik nieuwsgierig naar dat gegeven van 
het beter worden. Dan is er die opwellende 
vraag: ben ik daar onderdeel van? Dat is de 
vraag. Je wordt in zekere mate omgeven met 
wat beweegt en nog meer met wat niet meer 
beweegt in de buurt waar je woont, waar je 
leeft. Terwijl er het besef overheerst dat 
geschiedenis bewijst dat het de jongere 
generatie keer op keer zich bewijzen wil in 
een wereld die aan verandering toe is.
Het beseffen ervan stemt mij droevig in die 
zin dat ik mij fysiek in het straatje van 
de ouderen bevind. Maar dat ik mij mentaal 
nog heel positief kan stellen tegenover de 
plaatselijke vernieuwing, de plaatselijke 
ideeën die ontstaan, zomaar ergens. Mij is 
bekend het gezegde ,onbekend is onbemind’.
De eerste stap zetten? Je weet nooit 
waar die stap naartoe leidt. Je weet 
nooit waar een plots gevoel je heen 
brengt. Je bent alleen… nieuwsgierig.
Dat was ik dan zeker toen ik mij begaf 
naar wat de naam ,De Koer’ kreeg. Ach ja, 
ik kende die hoek in de Brugse Poort reeds 
lang en was er ook wel een- of tweemaal ,ter 
gelegenheid van’. Ja, wat was het dan wel, 
ben ik vergeten. Rasse schreden waren het 
niet, eerder schuchtere stappen die richting… 
om er de start mee te maken van een ,koor’? 
Goeie hemel, jaren aanwezigheid in een koor 
en dan zich laten verleiden tot iets nieuws? 
Als iedere moderne internetgebruiker las ik 
iets over een zekere Adriana La Selva. Het 
klonk heel buitenlands en dat was het ook, 
Braziliaans. De boodschap luidde: Ik ben op 
zoek naar zangers voor een koor… Afspraak 
zo rond het avondlijke uur van zeven?
Misschien lijkt het overdreven, maar ik 
geloof dat ik reeds verliefd werd op die 
stralende blik van iemand. Zo positief. Zo 
uitnodigend. Adriana met de borstel in de 
hand de zaal aan het vegen… wachtende op, 
jawel, zangers! Kom jij om te zingen, vroeg 
zij, in een enthousiaste begroeting. En mijn 
ontwijkend antwoord: Niet echt, ik wou even 
komen kijken, luisteren naar waar het over 
gaat? Eerlijkheid, de kat uit de boom kijken?
Men zegt dat ik ben blijven ,plakken’ op 
de Brugse Poort en dat is naar waarheid. 
Plakken in de echte zin van het woord, want 
zij krijgen mij hier niet meer weg, tenzij 
tussen zes planken. Plakken heb ik ook 
gedaan op die allereerste ontmoeting van 
het Koor Zonder Naam. En een groepje werd 
er eentje omvattend half dozijn zangers-in-
spe. Zal ik nooit vergeten dat ik mij voelde 
als die ene haan en een zestal kippen. Toen 
dacht ik: het kan toch niet stuk? En ja, de 
mannen waren duidelijk in de minderheid!



En ik hield voet bij stuk. Repetities van 
liedjes. Voor mezelf was er ook alweer die 
uitdrukking van onbekend is een beetje 
onbemind’. Er waren niet zoveel noten op onze 
gezangen. Die noten moesten er een beetje 
bij gedacht worden, maar Adriana zette er 
gemoedelijk de juiste vaart in. Wij zongen 
en verstonden er heel weinig van! Wat meer 
was: er ontstond echter een hechte groep, 
er ontstonden nieuwe vriendschappen. Zelf? 
Inderdaad, ik vond mij toch gelukkig. En 
toen werd een naam geschapen: Brugse Poort 
Koort… en iedereen vond dat het goed was.
Voor Adriana wordt het hoogtepunt straks 29 
september de parade en haar project Sacer. 
De zangers en hun stem zijn er klaar voor. 
De weergoden mogen gunstig gestemd zijn 
voor dit buurtevenement. Wellicht kan er 
een mooie column worden over geschreven.
Dat ik er bij ben heeft alleszins 
te maken met… nieuwsgierig zijn! En 
dank dat ik er bij mag zijn!
(Erik van Brugse Poort Koort)

Adri:

180923
Adri: rehearsals with BPK and Suzanna, a 
tap dancer that is fascinating me. Always 
thought of tapping as something way too 
broadway-like. She has a way, a raw way 
of understanding sound as a dialogue with 
the ground. As an out of balance mode of 
moving, where physical control and dyscontrol 
determine what music is. Tapping is 
architecture singing. Today, de Koer sang.

180922
180921
180920
180919

Samira:



180918
180917
180916
180915

Elien:
Kauwgom 1292
22:14 We dansten alsof het 5u ’s morgens 
was en nu is de muziek gedaan
00:24 Nog een laatste pintje in een 
hippe bar op de Vrijdagmarkt
Kauwgom 1291
17:06 Pratend met Grace, de muziek staat 
te luid om vlot te kunnen praten
17:55 Met Roger bij de sound-caves, 
er liggen massa’s verse okkernoten
Kauwgom 1290
11:12 Met strobalen een inkom 
bouwen voor ‘Nu en dan’ en een roze 
gordijn voor de keuken hangen
12:15 We zijn klaar voor het feest, de 
sneeuwbol staat bovenop de kast



Elien:

180914
180913

Elien:
Kauwgom 1288
15:12 Rond mijn keukentafel met Jelle en 
Lore, nieuwe ideeën voor de publicatie nodig
16:15 Zonder pauze vergaderen en mijn 
gedachten gaan soms elders naar toe

180912
180911
180910

Samira:
| mémoire - miroir | espaces-autres
accès interdit
this space can in no way be 



used by an audience
= a stage ?

ruwbouw boven
3 ramen : 3 displays
krimpfolie (wit) opgespannen op raamkaders
ledverlichting in verwerken? 
lichtbakken voor foto’s
projectie op/door de displays - publiek 
kijkt van buiten naar boven?
of spiegel in de ruimte om 
projectie te kunnen bekijken?
test
(Tarkovsky - The Mirror)

Samira:

180909
samira:
Sooi sluit zijn ogen.
“zo kan ik mezelf nooit zien.”
“neen”, zeg ik, “zelfs als je voor de spiegel 
staat, kan je jezelf zo nooit zien.”
…
“ik zou een foto van je kunnen 
maken, dan zou je het kunnen zien, 
maar dat is niet hetzelfde.”

180908
Samira: A straight cut to two young boys 
in long shot, laying stretched out in 
a hammock and facing each other. This 
stringed up hanging bed looks like a huge 
spider web spread out between two trees. 
The children appear to be sleeping. (3”)

180907
180906



Samira:

180905
180904
180903

Niek: I have been absent the last 
weeks, so I will do this this week 
asap. Sorry for the delay.

180902
180901
180831
180830

Adri:

180829
Adri: The mind flies, the body walks.
BPK is out on the streets. We sing Meci 
Bon Dieu followed by djembes. This first 
experience on the streets surrounding 
de Koer gives body to the parade, 
set our voices out in the space. I’m 
nervous and over excited, we march our 
insecurities and all falls into place.

180828
Adri: Politics of the encounter and 
the production of the uncanny.
The uncanny state of things.

The revealing of the uncanny state of things.
An uncanny parade.
To through in the poetic space 
the urgencies of the world.
(Today’s rehearsal: a chicken dance 
choreography to besame mucho)

180827
Adri: on training intuition. Putting up a 
performance together with this proportion 
has a lot to do with training sensibility. 
Understanding that certain artists will 
connect and sync in an unexpected way. Today 
I had a rehearsal with Stijn Demuynck, a 
drummer and Hendrik Leenders, a dancer. 
We entered the studio with very little 
information about what was going to happen. 
We knew only that there will be an outburst 
out of the audience leading to their 
scene. As soon as they began improvising 
the whole scene became oh so clear, in two 
hours it was completely sketched. Making a 
parade is allowing encounters to happen.
Adri:

180826
180825
180824
180823
180822



Adri:

180821
180820

Adri: It’s been two weeks since I started to 
be here at de Koer full-time working on this 
parade. I found a quiet room, it is full of 
papers, books, images. I have found a routine 
for me in here. (I suppose this is finally 
what I was looking for in this residency).
Niek: Wilde dien E coli knuffel meepakken? 
Net Ravi gezien in de koer, strak plan

180819

Bert & Lydia:



180818
180817

Elien: 
Kauwgom 1265
11:16 In de koer om Tim en Maria 
over onze plannen te vertellen
13:33 Middageten gemaakt door Eva is klaar, we 
zijn ons festival-programma aan het wijzigen



Samira:

Bert & Lydia:







180816
180815

Samira:

Bert & Lydia:



Adri:

180814
Elien:
Kauwgom 1263
12:38 We werken in de grote zaal aan onze 
tijdslijnen voor de publicatie en het festival
13:53 Begin alweer honger te 
krijgen, we proberen zelf yoghurt 
te maken en de varkens stinken

Niek: Tot hoe laat zit je op 
de lero? Lol, de koer

Adri:



Bert & Lydia:

Adr:

180813
Elien: 
Kauwgom 1262
12:10 Summer camp in de koer met de 
residenten, we hadden een zalig ontbijt en 
iedereen kwam met andere verwachtingen
13:48 We lopen wat te zoeken wat 
we kunnen doen daar samen

Adri: first day of our summer camp residency 
at de Koer. It seems my projects are always 
populated by a kind of chaos that engage 
in a very particular kind of poetics. 
A poetics of disencouters, collages, 
failures, assemblages and dirt.
This collage of images, interferences, 
attracts me. Because at the end, it 
creates meanings that are out of my 
hand, that I have no control of.
The calculated production of chaos.

Stijn: opname met electric coil 
pick up in de koer. 

Niek: Hey Niek, I am sending you what I 
made so far for the manual. I think it’s 



going to fit wel with the wood frames 
and the ambient there at De Koer. Let’s 
talk tomorrow to adjust it, ok?

Samira
Alors, face à ces solitudes, le topo-
analyste interroge : La chambre était-elle 
grande? Le grenier était-il encombré? Le 
coin était-il chaud ? Et d’où venait la 
lumière ? Comment aussi, dans ces espaces, 
l’être connaissait-il le silence ? Comment 
savourait-il les silences si spéciaux des 
gîtes divers de la rêverie solitaire ?

la rêverie / daydreaming
de Koer als een huis - in de betekenis 
van een mentale ruimte / dagdromen:
gedachten (les pensées) - herinneringen 
(les souvenirs)  - dromen (les rêves)

- Nous vivons des fixations, des fixations de 
bonheur. Nous nous réconfortons en revivant 
des souvenirs de protection. Quelque chose 
de fermé doit garder les souvenirs en 
leur laissant leurs valeurs d’images. 
- Les souvenirs du monde extérieur n’auront 
jamais la même tonalité que les souvenirs 
de la maison. En évoquant les souvenirs 
de la maison, nous additionnons des 
valeurs de songe ; nous ne sommes jamais 
de vrais historiens, nous sommes toujours 
un peu poètes et notre émotion ne traduit 
peut-être que de la poésie perdue.
- Ainsi, en abordant les images de la 
maison avec le souci de ne pas rompre 
la solidarité de la mémoire et de 
l’imagination, nous pouvons espérer faire 
sentir toute l’élasticité psychologique 
d’une image qui nous émeut à des 
degrés de profondeur insoupçonnés. 
- Par les poèmes, plus peut-être que par 
les souvenirs, nous touchons le fond 
poétique de l’espace de la maison.
- Dans ces conditions, si l’on nous 
demandait le bienfait le plus précieux de 
la maison, nous dirions : la maison abrite 
la rêverie, la maison protège le rêveur, 
la maison nous permet de rêver en paix. 
- Il n’y a pas que les pensées et les 
expériences qui sanctionnent les valeurs 
humaines. A la rêverie appartiennent 
des valeurs qui marquent l’homme en sa 
profondeur. La rêverie a même un privilège 
d’autovalorisation. Elle jouit directement 
de son être. Alors, les lieux où l’on a 
vécu la rêverie se restituent d’eux-mêmes 
dans une nouvelle rêverie. C’est parce que 
les souvenirs des anciennes demeures sont 
revécus comme des rêveries que les demeures 
du passé sont en nous impérissables.
- Notre but est maintenant clair : il nous 

faut montrer que la maison est une des 
plus grandes puissances d’intégration pour 
les pensées, les souvenirs et les rêves 
de l’homme. Dans cette intégration, le 
principe liant, c’est la rêverie. Le passé, 
le présent et l’avenir donnent à la maison 
des dynamismes différents, des dynamismes 
qui souvent interfèrent, parfois s’opposant, 
parfois s’excitant l’un à l’autre. La 
maison, dans la vie de l’homme, évince des 
contingences, elle multiplie ses conseils
- Ne faut-il pas rendre à la fixation 
ses vertus, en marge de la littérature 
psychanalytique qui doit, de par sa 
fonction thérapeutique, enregistrer 
surtout des processus de défixation ?
Gaston Bachelard, La poétique 
de l’espace. (1957)

Samira



Bert & Lydia: 180812
180811
180810

Niek: I will be there at Monday, Tuesday 
and Wednesday, from 10 till 6. But 
Monday, I’ll probably have a meeting 
at de koer as well, at around 6:30.



Elien:

180809



Elien:

180808
Niek: Neeje, anders geraak ik niet op 
tijd op de koer.. Ik ga wss van de koer 
naar huis en dan maak ik appelmoes. 
Zijn de patatjes op..? Xxx



Elien:

180807



Elien:



180806
Niek: Maar ik heb eers een meeting in de koer 
om half 8 Yes no problemo En geen vervoer, 
dus moet nog uitdokteren Van de koer? Yes

180805
180804
180803
180802

Adri:

180801
Bert & Lydia:

180731
180730
180729
180728
180727
180726
180725

Niek: Ik ben normaal in de late 
namiddag thuis, maar ik moet om half 
8 nog even naar de koer.. Xxx

180724
Niek: ik had gepland om te komen  
Kunnen we al een dag vastleggen, de 
koer zet het graag in de agenda 

180723
180722
180721

Stijn:

180720



Bert & Lydia:

180719
Stijn:

180718
180717

Niek: I have finish something before we can 
meet, so is it ok for you to come a bit later? 
11 I should be able to make. Groeten!

Adri:

180716
180715
180714
180713
180712

Niek: Dude :p Ik heb koraal gegroeid in 
het zwammenlab :p all is well at de koer

Niek:

180711
Niek: I can’t make it at 16:00, as I have 
a doctor’s appointment at 16:20 I have a 
thing at 4:30, so that won’t work for me 
either. Tomorrow at 4 would work for me. 

180710
180709

Adri: Arriving in Belgrade for the 
Annual Meeting of the International 
Federation for Theatre Research (IPPT). 
I have planned a whole week of unofficial 
training sessions with my working group to 
experience intensive physical practices 
and exhaustion as a margin of the body. 



Samira:

Niek: Kan je op de koer niets 
huren voor een prijsje?

180708
180707
180706
180705
180704

Niek: Woensdag ben ik sowieso om 15u op de 
koer, dus ik kan daar blijven tot je er bent?



Stijn:

180703
180702
180701

Samira:

Bert & Lydia:

180631
Janes:

Copacobana 31/06/2018

Met de zaklampjes van enkele gsm’s wordt het 
publiek naar haar plaats geleidt. Het is 
volkomen donker als de performance begint. 
Er staan drie spots opgesteld die over 
een tijdspanne van vijftien minuten heel 
langzaam aangaan. De spots staan om een 
cirkel stoelen heen, te veel plaatsen voor 
het aanwezige publiek, en in het midden 
staat een sculptuur. Een levend sculptuur, 
zoals je op straathoeken in het centrum 
van toeristische steden zou zien. Met dat 
verschil misschien dat dit model naakt is. En 
toch zie je slechts het achterwerk, de rug, 
één been, één schouder, één arm en het hoofd. 
De rest van het lichaam wordt bedekt door 
de sokkel die rond het lichaam is gebouwd. 
Natuurlijk zijn er, zoals een sculptuur 
dat betaamt, verschillende aanzichten aan 
het werk en kan je van op je stoel slechts 
vanuit een perspectief het beeld bekijken. 
Daarom is er hier en daar iemand die het 
aandurft om de eigen stoel te verlaten, de 
cirkel over te steken en een nieuwe plek in 
te nemen. Plots gaat het licht uit, heel 
kort maar en daarna terug volledig aan. Net 
wanneer de mensen denken dat dit het einde 
van de performance is, komt de performer in 
beweging. Hij kruipt uit de sokkel, zijn 
omhulsel. Eenmaal terug op de begane grond 
zoekt hij binnenin de constructie van de 
sokkel zijn kleren en trekt die aan.

180630
Janes:
Ronse 30/06/2018

Deze actie heet Tribune/Tribunaal. Na de 
openingsspeech van de tentoonstelling, 
die doorgaat in het laatste vertrek van 



de oude fabriek, tilt de performer een 
metalen constructie op. Het gevaarte is drie 
meter lang en weegt behoorlijk wat maar 
staat gelukkig op een karretje. Behoedzaam 
verplaatst de performer zich doorheen de 
tentoonstelling en tussen de kunstwerken 
tot hij, met de constructie, in de eerste 
hoge ruimte van de oude fabriek komt. Daar 
kantelt hij het gevaarte zo hoog hij kan 
en schraagt hij de tribune met een eveneens 
metalen voet. Hij loopt de ruimte door, trekt 
een deur open en sleept een nog onvolwassen 
boompje waarvan de wortels verborgen zijn 
in een oude blauwe mosterdton tot voor de 
tribune. Hij loopt terug naar de deur en deze 
keer komt er een hakbijl tevoorschijn. Hij 
gaat tegenover de tribune voor het boompje 
staan en zwaait met de bijl. Het boompje 
verliest meteen vrijwel alle blaren maar de 
dunne stam begeeft nog niet. De performer 
moet zes of zeven keer hakken voor de stam 
breekt en de kruin van het boompje op de 
vloer blijft liggen. Met de bijl over de 
schouder loopt de performer de fabriek uit 
zonder te wachten op een applaus dat er 
even later, zij het aarzelend, toch komt.

180629
Samira:
tijdsaspect + werking van het licht:
een beeld in wording / een verdwijnend beeld 
L’espace appelle l’action, et avant 
l’action l’imagination travaille. (G.B.)

Janes:

Samira:



Janes:

180628



Janes:

180627
Adri:

180626
180625
180624
180623

Bert & Lydia:

180622
180621

Janes:

180620
180619
180618

Adri:

180617
180616

Elien:
Kauwgom 1212
23:40 Afsluitfeest in De Koer, al 
ganse dag daar rondhangen, zalig 
gevoel, nu is het super druk



02:42 Terug thuis na lange 
dag werken en feesten

Janes:

180615
180614
180613

Adri: Met Tony today, and that’s it.

Niek: info@dekoer.be has shared a link to the 
following folder: HUISWERK zomer to whomever 
practices it may concern: huiswerk antwoorden

Stijn:



Adri:

180612
180611
180610
180609
180608

Bert & Lydia:



180607
Stijn: Residentenoverleg

Samira:
To be done: (billboard)
1. oven fixen: leemlaag
2. Wc: schilderen / opfrissen
3. vloer leggen in de gang - 
verbinding keuken/café
4. ruwbouw: leeg - droog - veilig  : nieuw 
project tegen einde van de residentie
5. zijgevels: asbestplaten verwijderen
6. stockages: leegmaken - van de 
koer verwijderen - ordenen
7. hout opruimen
8. keuken: serieus opknappen - 

ruimte organiseren - toestellen
9. opbergruimtes keuken
10. billboard

Samira:
Ruined environments lend themselves to the 
imagination easily in that they are incomplete 
and fragmented. This incompleteness allows 
the inhabitant to mentally rebuild the 
environment in any manner they see it, in 
this case resulting in the Stalker’s spiritual 
rereading of the site. This connection 
depends upon the nature of absence which 
radiates within the ruin, an absence which is 
eagerly filled by elements form the interior 
landscape; desire, fear and hope. Philosopher 
Dylan Trigg examines the wasteland;
“In everyday space, the regularity and order 
of city life is broken by spaces which subvert 
and evade order. On the one hand, this is 
achieved in the inversion of what is already 
ordered. That, for the Situationists, is how 
the city becomes spontaneous; by rereading 
the city. On the other hand, a retreat from 
regularity into the space of ambiguity and 
uncertainty is seen as a critical space where 
the rationality of order is contested.”

> ik zie je oeuvre als 
situationistisch (van) <

It is interesting to note that both the 
Stalker and the Situationist’s solution 
to these problems hold the psychological 
experience of space as their basis, be that 
by way of the dérive or the Stalker’s re-
imagining of “The Zone”. Each suggests that 
through the re-engagement with immediate 
surroundings a bond can be reconnected 
between man and his place in the world.

Space and Time -The Experience of Architecture 
in Cinematic Works of Andrei Tarkovsky
Ross M Brown



Bert & Lydia:

180606
180605

Stijn: Contactmicrofonen herstellen samen 
met Phillipe Van Keymeulen. Opname van 
Bokstraining en Koervolkvergadering. Ik 
mag het oude cassettedeck van Phillipe 
gebruiken tijdens mijn soloconcert. 

Stijn:

180604
Stijn: opname van de bijen 
in de tuin achteraan.

Stijn:

180603
180602
180601

Samira:
Hi Samira,
both pictures are very good images,
i was wondering however if it wouldn’t 
be more interesting for you to work 
from the perspective of the billboard 
as a surface displaying an image,
just as a mirror also is? so that you can 
play with this “image making” surface? 
(maybe this is what you mean 
with detailed work?)
best, m

180531
180530
180529
180528
180527

Niek: Doodle: “summer at koer” is bijgewerkt
180526
180525

Niek: Goeiemiddag, Al enkele maanden zie ik 
de Zwammensessies in de Koer passeren...
Bij ons op het werk 
(****************************) staat 
de donkere kamer waar vroeger foto’s 
ontwikkeld werden al een eindje leeg. 
Graag zou ik hier een zwammenatelier in 
starten, maar ken hier nog niks van.



Bert & Lydia:

180524
180523

Niek: Leer het zwammenlab kennen en krijg 
de technieken onder de knie om zelf aan 
de slag te gaan. Werk mee aan de lopende 
projecten en kom nieuwe dingen uitproberen! 
Gratis. Wil je me toevallig oppikken rond 
9u? Waar? De koer :) Heb je al gegeten?

Niek:

180522
Stijn: Residentenoverleg

Niek: Hey Maria, I won’t be able to make 
it tonight. With the wedding Saturday 
and our travels that start on Monday I 
have a lot of stuff to finish before I 
leave. I will be there tomorrow for the 
session. I can call you before the meeting 
tonight, if you need any information? :) 

180521
180520
180519
180518
180517
180516

Niek: Hey Niek, De ventilator is besteld, 
maar de luchtbevochtiger lukt me niet. 
Die site lijkt nogal slecht in elkaar 
te zitten; loopt steeds vast op de VISA 

betaling. Probeer gerust zelf nog eens.
180515
180514

Stijn: Voorstel van Tim om tijdens 
de Gentse feesten een soloconcert 
in de spiegeltent te spelen.

Stijn:

180513
180512

Niek: Kmoet eerst het gerief oppikken aan 
de koer dan. Dus tzal rond half 3 zijn.

180511
Niek: Hey Tim, weet je van wie deze is



Niek:

180510
180509
180508
180507
180506
180505

Stijn: naar Concert in QO2 met 
Lydia. Sweet spot concert met muziek 
van o.a. Else Marie Pade. 

180504
180503

Stijn: Gesprek met Bauke Lievens over Post-
Humanisme, Lotte van den Berghe en David Bohm.
Samira: gesprek met Bauke:
Blik-beeldtaal -> coherentie van 
de persoon die je bent
Fotografie als artistieke strategie 
/ verbeelding van een fotografie / 
framen van beelden -> framen van 
realiteit + verbeelding toevoegen
Vervreemding
Wat wil je? Dat mensen de mogelijkheden 

zien? Of blijft het artistiek?
narratief: waarden van de Koer:
Waarden?  Waarde meten?
- procesmatig (weerstand) >< 
planmatig (resultaat)
- collectief: ? gebruikers / aanbieden
- openheid: thematiseren: geste, gebaar, 
beweging (artistiek gebaar van ...)
De tegenstem, het falen 
Fictief kunstwerk dat in dialoog zou gaan 
met koloniale verleden, monumenten
Openheid: toelaten dat alles zou kunnen?

Koer als mentale ruimte, los 
van concrete acties
Tastbaar maken dat de Koer een mentale ruimte 
is, die bestaat naast gangbare ruimte
(utopie voelbaar maken)
(kracht - verbeelding - kracht)

Foucault (hétérotopie) (les mots et les choses)
Rol van de spiegel
Ruimte die ° tss concrete ruimtes
Tssruimte zichtbaar maken en 
toevoegt ad ruimte

Point(s) de réflexion(s) / Point(s) 
de reflection(s) : 2-daagse 
Programma : bepaalde personen uitnodigen
Condities creeëren
Outsider (Houssein)
Mensen betrekken

180502
Stijn: Tumult Festival: Premiere van 
“Smokkelboek”. Omroepsysteem werkt niet.

180501
180430
180429
180428
180427

Samira:



180426
Stijn: Residenten-ontmoeting 
samen met Bauke LIevens. 

180425
Stijn: Tweede opname smokkelboek. Deze 
take zal het uiteindelijk worden. Mixing 
gebeurt in de studio van de Koer.

180424
Stijn: Eerste opname smokkelboek.

180423
Stijn: De Krook: Het luisterboek wordt 
geregistreerd in de Bib. Een van de bib-
medewerksters ziet het boek waarin ik 
een recorder zal verstoppen. Het doet 
haar denken aan een boek waarmee men 
tijdens de oorlog wapens in smokkelde. 

180422
180421
180420

Niek: Wel het staat op de koer sige
180419

Stijn: 08u-10u de krook: test van het 
omroepsysteem. Opbouw “tot in de Stad”, 
verder opruimen van de ruwbouw. 

Adri: Tot in de Stad @ de Koer. Today was the 
first day I felt myself really in residency 
here. Everybody working together, everybody 
working for the space. Stijn and I made 
a showing together with some participants 
of the Brugse Poort Koort. We sang for 
almost two hours one simple song while he 
was recording our voices resonating on 
the space over and over, transforming the 
sounds in compositions of the actual time 
and space we were in. The idea of exhausting 
ourselves by singing one song over and over 
again fascinated me. Through repetition 
comes the difference, the nuances, chance. 

Janes:

tot in de stad 19/04/2018

Op het balkon in De Koer (dwz op de zwarte 
balletvloer voor de cinemastoeltjes) staat 

een drietal dingen bijeen. Een steen die 
evenveel weegt als mijn lichaam ligt op 
een weegschaal. Een stok die   net zo lang 
meet als mijn lichaam staat in een bol klei 
overeind. Een gsm ligt op een stoel.
De gsm gaat af, op het scherm verschijnt 
de beller: Janes zeghers. Iemand neemt de 
telefoon aan en wordt begroet en gevraagd 
een keuze te maken. Wil hij of zij een tekst 
te horen krijgen over de steen, het bos of 
het museum. De tekst over het museum wordt 
nooit gekozen, die van het bos af en toe 
en de tekst over de steen bijna altijd.
Ik sta op het dak van de koer in de avondlucht 
met een spot op mij gericht. Vanop het 
terras kan iedereen mij goed zien staan. 
Ik bel, lees voor, wens de aanhoorders 
nog een goeie avond verder en haak in.

“Ik wil een steen zijn

Ik ben jaloers op de dingen. Jaloers 
op de duidelijkheid die ze hebben. Een 
weegschaal is duidelijk een weegschaal, 
een steen een steen. Plus, ze ademen niet, 
ze kunnen onder water, ze weten altijd 
de weg omdat ze nergens anders hoeven 
te zijn en zelfs in het kapotgaan van de 
dingen zijn ze onverstoord duidelijk. Een 
kapotte weegschaal, een kapotte steen. 

Mijn uit elkaar vallen kent niet zo’n goeie 
woorden om het te beschrijven. Gemis of 
weemoed, dat zijn zo’n vage begrippen. 
Ons breken is niet dat van een glas dat 
op de grond valt maar een heel traag 
uiteendrijven, als van continenten.

Stenen zijn echter een uitzondering. Ik heb 
nog niemand horen spreken van een ‘kapotte 
steen’. Een steen die je in twee breekt 
wordt simpelweg twee kleinere stenen. Een 
glas dat in twee breekt noem je geen kleiner 
glas maar een kapot glas, gebroken.
Een steen is op een manier immuun aan 
kapotgaan, op het moment dat het breekt 
bestaat het alweer. Er gaat geen tijd over.

Het zien van een kapotte weegschaal maakt 
nostalgische gevoelens in me los, terwijl 
het zien van een steen me nooit herinnerd 
aan de grotere steen die ervoor bestaan moet 
hebben. Ik ben blij met de steen die ik 
vind, de vorm, het gewicht, de textuur.”

“lief, ik heb een dingetje om te vertellen
ik heb een huis gebouwd
zomaar alleen waar ik in wil gaan wonen
het staat in het bos, langs de 
rivier voorbij de grote boom



het is niet ver
en ik wil niet per se van je weg
maar ik heb een verstandhouding
met dingen daar
een bureau en een bed
de stoel
ze luisteren niet naar mij,
Ze hebben geen oren
en dus worden ze niet kwaad
ik bedoel niet dat jouw kwaadheid lelijk is
al is het rauw, het is echt
maar daar, in dat huis bestaat 
er geen kwaadheid
want er zijn geen oren om het te aanhoren
en als mijn kwaadheid fysiek is  
      
dan breek ik de stoel
en dan is die kapot
zonder weerwoord gaat die stoel kapot aan mij
ik verhuis daarheen omdat ik 
je geen kwaad zou doen
omdat mijn zenuwuiteinden te kort zijn,
het zijn als staarten waarop getrapt wordt”

het geweer dat ik van schouder heb verwisseld
hangt zwaar, zoals bomen die rond 
een stenen paaltje groeien
in mijn schouder
terwijl ik de trappen van het bordes 
opwandel, gonst het bloed al door 
mijn aders, door mijn hersens
ik denk sneller dan mijn schaduw
staat in stenen letters boven 
de statige ingang gekapt.
Ik loop onder de zuilengang door, de wijdt 
opengesperde eikenhouten poorten binnen
Het museum, dat zich aan weerszijden van de 
centrale hal uitstrekt, een deel met oude 
kunst en een deel met nieuwe kunst, stinkt
naar oorlog naar verval
een mistige rook belemmert me het zicht, 
mijn vingers nemen de leren riem van mijn 
schouders over en in mijn andere hand voel 
ik het koele metaal van mijn jachtgeweer.
Schuinweg loop ik de middenbeuk van het 
gebouw door, glip een opening binnen en 
richt en vuur op al wat niet beweegt. Er 
zijn lichtflitsen en in de verte hoor ik 
af en toe het geweervuur van de strijd 
of het gekinkel van een of andere obus.

“Met steeds een van mijn schouders een 
muur volgend, kam ik kamer na kamer uit. 
de eenzaamheid van ieders geschiedenis 
dompelt me onder in een toestand van 
chaos waarin ik misschien per ongeluk 
twee van de goeie doodschiet. Ach, ik 
weet het allemaal niet zo goed meer.
In de witte muren van het museum 

zijn schietgaten te zien, vanwaaruit 
bloed de vloer op gutst. 
Even absurd als luguber klampen anderen 
mij aan, zij hebben hun kogels verloren 
misschien, of zijn gek geworden.
Het jachtgeweer, dat onder me trilt en 
schokt als ik het laat afgaan, kan ik niet 
anders dan kwijt spelen in deze apocalyps. 
Al verdedigend en terugwijkend vind ik 
een laatste toevluchtsoord in een soort 
transitruimte die voor de ingang van 
een lift is gebouwd. Ik verschans me er 
en verlies, naast mijn tijdsbesef ook 
mijn zelfbewust zijn in het algemeen.

Na wat een dag leek, strompelde ik, radeloos 
van de honger, mijn schuilplaats uit. Om 
me heen de uitzichtloosheid van vergane 
glorie. Gedeeltes schoonheid staarden me 
aan, her en der brokstukken. De uitputting 
maakte mijn begrip traag, maar stilaan 
druppelde het besef door. Robuste marmeren 
beelden waar vingers van geschoten waren, 
lekgeschoten schilderijen die halfweg 
nog aan de muur hingen vanwaaruit alle 
betekenis was weggespoeld. Een Brootdhaers 
met een kogel door, een Brancusi met 
geschonden zijkanten. Wat had ik allemaal 
niet aangericht in mijn radeloosheid. 

ik hurkte met mijn gezicht enkele centimeters 
verwijderd van dat van een marmeren beeld.
Of het kwam door mijn lichamelijk zwakte 
of door mijn geestelijke, weet ik niet 
meer, maar alles wat ik zeker achtte 
schommelde in verwarring heen en weer en 
het stenen beeldhouwwerk leek voor een 
kort tijdje te ademen. Heel even maar, 
in een blik van zinsverbijstering meende 
ik dat object te zien leven. Alsof het 
marmer slechts een gipsen laagje was dat 
over je huid ligt en bij elke beweging 
kan barsten. Ik voelde de aanwezigheid van 
iets wat niet aanwezig hoort te zijn.

Ik deinsde terug maar hopeloos te laat. Het 
marmeren beeld is nooit moe en heeft geen 
honger en met nota bene mijn jachtgeweer 
wordt ik koud gemaakt. Koud als een 
hardstenen vloer, koud als vereeuwiging, 
als tijdloosheid, als een sculptuur.”



Adri:

Samira:



Bert & Lydia:

Adri:

180418
Stijn: Workshop: Gebalanceerde 
Contactmicrofonen maken. 

Niek: Leer het zwammenlab kennen en krijg de 
technieken onder de knie om zelf aan de slag 
te gaan. Werk verder mee aan de projecten 
en kom nieuwe dingen uitproberen! Gratis. 
Inschrijven via Facebook. Alle leeftijden. 
In de derde sessie gaan we bouwen! We maken 
het gat in het plafond dicht en bricoleren 
twee rekken voor het groeien van de zwammen. 
Een dweilke slaan, zit er ook wel in!



Stijn:

Samira:

180417
180416

Stijn: Lucieren: Opname Brugse Poort 
Koort: Afspelen en opnemen in de ruwbouw, 
die opname afspelen en opnemen, die 
opname afspelen en opnemen, x20. 

180415
Stijn: Opname Koor Adriana La Selva, 
Brugse Poort Koort, in de Ruwbouw.

Elien:

180414 
Elien: Post kaarten naar Patricia
Kauwgom 1162
01:30 Groot feest in De Koer, enkele uren 
achter de toog staan, vergeten hoe tof dat is
03:01 Thuis arriverend (nog Bart’s 
zalige huis), beetje zat

Janes:

in de ruimte 14/04/08

In de tentoonstellingsruimte spreekt de 
performer het publiek rechtstreeks aan. 
Hij vraagt of ze willen deelnemen aan een 
korte performance. De meesten zijn sceptisch 
maar kunnen mits wat overreding toch worden 
overhaalt. Het publiek krijgt van de performer 



een microfoon en een koptelefoon en vraagt 
of ze schouder aan schouder willen gaan 
staan.  Ze horen de zes microfoons in de 
koptelefoon versterkt. De performer neemt de 
laatst overgebleven microfoon en neemt zelf 
ook plaats in de cirkel maar zegt niks. De 
tijd verstrijkt terwijl de toeschouwers en 
de performer in een kleine kring, afgesloten 
van het andere aanwezige publiek, vol 
verwachting kijken. Eerst naar de performer 
en daarna naar elkaar. Wie zegt wat.
In sommige gevallen ontstaat er een gesprek, 
hakkelend, twijfelend, traag en raar en in 
andere gevallen blijft het stil en luisteren 
ze samen naar de geluiden van de ruimte 
rondom die in de microfoons versterkt wordt.
Na enkele minuten, die voor de performer een 
eeuwigheid lijken in wat hij ervaart als een 
gijzeling, maakt de performer zich dan toch 
klaar om iets te gaan zeggen. De spanning 
stijgt tot hij zijn tekst brengt: ‘dank u’.

180413
Stijn: Opruimen van de Ruwbouw naast het 
café, heb de microbe te pakken. Verplaatsen 
van verdwaalde rommel, vegen, dweilen,…

Janes:

In een discoreve 13/04/2018

Op een avond in De Koer stelt een band 
haar nieuwe EP voor. Op het programma staat 
21:00 - Janes Zeghers. Maar om negen uur 
ben ik er niet. Ik ben in een steengroeve 
in de Ardennen en met een gsm die al de 
hele avond boven het publiek had gebengeld 
belt De Koer in. Margot neemt de telefoon 
op en zegt dat ik niet aan de telefoon kan 
komen, dat ik in de Ardennen ben, dat ik 
een performance speel, verschillende stenen 
van de steile helling naar beneden rol en 
ze daarna op een weegschaal leg, dat er een 
oehoe te horen is in de schemering, dat de 
steengroeve de plaats van de heuvel heeft 
vervagen alsof er een reus gehapt heeft van 
een grote taart die de Ardennen heet, dat 
er drie verschillende plateaus zijn, dat zij 
nu op de tweede staat en dus een uitzicht 
heeft over het valleitje, de twee cafés bij 
de brug over de stroom, het hinterland.
In de koer wordt dit hele verhaal door de 
geluidsinstallatie gehaald, maar jammergenoeg 
blijkt de verbinding niet al te best.
Voor Margot en mij begint nu het tweede 
deel van de performance, de terugtocht. We 
nemen de steen die ik gevonden heb mee en 
beschadigen daarbij per ongeluk de koffer 
van de auto van mijn vader. Margot heeft voor 
we vertrokken boterhammen klaar gemaakt maar 
die zijn nu al lang op. Iets voor Brussel 
stoppen we aan een tankstation en kopen in het 

winkeltje wat versnaperingen en voor mij een 
colaatje. Ruim twee uur na ons vertrek uit 
de steengroeve komen we toe op De Koer. Ik 
til de steen uit de koffer, Margot neemt de 
twee weegschalen mee. Met veel moeite draag 
ik de steen het cafe van de koer binnen, 
waar inmiddels een feestje is losgebarsten. 
Het wordt stil terwijl ik de steen op een 
van de weegschalen til, mij uitkleed en 
zelf op de andere weegschaal ga staan.
Margot leest deze tekst voor:

Ik wil een steen zijn

Ik ben jaloers op de dingen. Jaloers op de 
duidelijkheid die ze hebben. Een weegschaal 
is duidelijk een weegschaal, een steen een 
steen. Plus, ze ademen niet, ze kunnen onder 
water, ze weten altijd de weg omdat ze nergens 
anders hoeven te zijn en zelfs in het kapotgaan 
van de dingen zijn ze onverstoord duidelijk. 
Een kapotte weegschaal, een kapotte steen. 

Mijn uit elkaar vallen kent niet zo’n goeie 
woorden om het te beschrijven. Gemis of 
weemoed, dat zijn zo’n vage begrippen. 
Ons breken is niet dat van een glas dat 
op de grond valt maar een heel traag 
uiteendrijven, als van continenten.

Stenen zijn echter een uitzondering. Ik heb 
nog niemand horen spreken van een ‘kapotte 
steen’. Een steen die je in twee breekt 
wordt simpelweg twee kleinere stenen. Een 
glas dat in twee breekt noem je geen kleiner 
glas maar een kapot glas, gebroken.
Een steen is op een manier immuun aan 
kapotgaan, op het moment dat het breekt 
bestaat het alweer. Er gaat geen tijd over.

Het zien van een kapotte weegschaal maakt 
nostalgische gevoelens in me los, terwijl 
het zien van een steen me nooit herinnerd 
aan de grotere steen die ervoor bestaan 
moet hebben. Ik ben blij met de steen die 
ik vind, de vorm, het gewicht, de textuur.



Janes:

180412



Janes:

180411
Niek: Kunnen genieten van een weekje no koer?

180410
180409

Elien: 11u30 Anne Klausing Phoenixstraat

Elien:

Janes:

180408
180407 

Stijn: Afspraak met Adriana in de Koer. Gaan 
we de ruwbouw opruimen? Testopnames van 
het boekentransportsysteem in de Krook. 

180406
Elien: 10u Kokerstraat Saya

Elien:

Samira:
KOER test spiegel

180405
180404

Elien: 10u Kokerstraat 31
Niek: Kom meespelen met zwammen! 
Groei je eigen baksteen en neem een 
Slijmschimmel mee als nieuw huisdier! 
Gratis; Inschrijven via ??? Leeftijd: 8 
tot 14 Uitgesteld - Zwammen 4 kids!



Elien:

180403
Stijn: Opname Trapleuningen in de Krook 

180402
Stijn: Opname Kippen, week 14 afspraak met Ken 
Roetynck, logistiek medewerker in de Krook. 

180401
180331

Elien: Ophalen postkaarten
Kauwgom 1144
11:38 Wachtend bij Patricia in de 
printshop, ze maakt alweer een 
geboortekaartje voor iemand
12:06 Terug thuis, ganse namiddag 
hier blijven om van de laatste 
momenten in het huis te genieten

Stijn: Koffie met Adriana, praten over 
mogelijke samenwerking voor “Tot in de stad”. 

Janes:

180330
Elien: 15u Dennis

Elien:

180329
Elien: 20u Hamerstraat Carmen
Kauwgom 1142
19:46 Wachtend in De Koer om te 
vertrekken naar de Hamerstraat
20:42 Terug thuis, Carmen koos voor 
een juweel met moedermelk in
Kauwgom 1141
18:26 Vlak na vergadering met Maria 
en Tim in De Koer, ik denk dat ze 
moe zijn na een zware avond



19:28 Aan de toog in De Koer, ik praat 
met niemand en voel me er wat alleen

Niek: Na de zwammentocht gaan we verder 
met de voorgestelde ideeën. We beginnen 
met het legen en installeren van de 
ruimte die het zwammenlab zal worden.
Hey Niek,
Het spijt me zeer.maar ook tussen 17uur en 
19uur ga ik niet aanwezig kunnen zijn.

Niek:

Elien:

180328

Bert & Lydia:

180327
Elien: 17u30 Fatiha, Boerderijstraat 
Kauwgom 1139
17:02 Wandelend naar Fatiha 
in de Boerderijstraat om haar 
souvenir te fotograferen
18:41 Back home, working on laptop

Elien:

180326
Elien:

180325



180324
Elien:

180323
180322

Stijn: Bouwen van contactmicrofoon 
samen met Jürgen de Blonde

Stijn:
180321

Adri: Physical training session 
with Andrea Maciel Gomes:
Dri - And what do you mean by collective 
orgies? Are you talking about a
body that wants or activates it in what sense?
Drey: I speak in the sense of the body that 
channels unresolved drives, channeling what 
is silenced every day because orgy is always 
the place of the transgression, but it is 
above all the place of surrendering. Deleuze 
says that the orgastic body is rhizomatic 
by excellence, but it is also the body 
that speaks of a fold of what is beneath 
the rug and surface. But surrender is the 
key. Because you always have the surrender 
and the channeling of repression. So I 
overflow, and I just overflow because it has 
a possibility to channel. And what makes 
this channeling possible? That’s what is
very wide and vertiginous. 

180320
Adri: Physical training session 
with Andrea Maciel Gomes:
The overflowing body speaks of something 
that can go further and so I would intuit 
that he is entangled in what .is called the 
anthropology of transformation. The idea the 
anthropology of transformation arises from the 
effort to understand the relations between 
anthropology and the city. Anthropology in 
the city takes the city as set design and 
background, the city’s anthropology speaks of 
how the city is the fruit of anthropology, 



but the anthropology of transformation 
speaks of immanent processes that comes to 
the city as another subject and therefore 
looks at the relation of this subject
city and the responses and multiple influences 
of the subjects that constitute it. The 
overflowing body speaks in a certain way of a 
possible anthropology of transformation but 
it is above all the body that has the capacity 
to produce collective orgies because it has a 
bias, not of transformation but of circulation 
of affects, which overflow. Affects that are 
related to the issue of ecstasy in the city.
Niek: Ik heb dus al één aankoop gedaan, 
prints voor de zwammentocht, maar heb ik 
enkel een ticketje van. Hebben jullie het 
origineel nodig? dan steek ik het eens binnen 
(of ik geef het mee aan Tim vanavond)

180319
Adri: BPK session- bodies at the margin and 
bodies overflowing. How to authorize a voice 
through singing? We sing together and I feel 
space for a collective feeling of the margins 
through our learning, our being together 
looking for a vocal technique none of us 
master. How to potentialize this experience 
without allowing repetition to aprimorate 
the technique? I see the cracks in our voices 
rendering us vulnerable, creating a specific 
poetics based on what we do not know. What 
a body cannot do is just as important as 
what it can do. And this is also a skill.

180318
180317

Janes:

180316
Stijn: Deadline voorstel Tumult: Stijn 
Demuynck bespeelt de Krook. In aanloop 
van Tumult in Gent gaat hij op zoek naar 
klanken die als materiaal kunnen dienen 
voor een compositie. De kunstenaar versterkt 
de aanwezige geluiden en componeert zo 
een mythisch luisterspel voor de Krook.



Stijn: Bert & Lydia:

180315
Elien:
Kauwgom 1123
16:11 Met Anyuta in het veel te 
hippe PLUS pratend over plannen voor 
de Brugse Poort, tof gesprek
18:24 In atelier voor ik vertrek naar 
De Koer voor residentenoverleg

Stijn: Residentenmeeting / Plannen Workshop 
Contactmicrofoon bouwen met Jürgen en Tim.



Samira:

Niek:

Bert & Lydia:

180314
Elien:
Kauwgom 1122

16:46 In keuken van De Koer, vertrekkend 
om deur aan deur mensen uit te nodigen
18:28 Verkleumd na tour, zoveel verschillende 
reacties, er is soep en soort van hutsepot
Kauwgom 1121
11:12 Bij Patricia in haar printshop, 
wachtend om dan te horen dat ik 
beter in namiddag terug kom
Vergeten op te schrijven

Niek: Met een zwammen tocht geven Winnie 
en Niek het startschot voor hun residentie 
project. Tijdens deze interactieve 
toer op en rondom de Koer inspireren 
ze met de mogelijkheden van zwammen en 
schimmels, als antwoord op de teister 
van de Brugse Poort: de huiszwam.
Tijdens deze wandelende lezing kom je 
meer te weten over hoe je met zwammen 
kunt bouwen, werken, spelen en creëren. 
Deze alomtegenwoordige bosbewoner biedt 
een veelzijdigheid aan mogelijkheden aan, 
in domeinen van architectuur tot muziek 
en van urban planning tot koken. Na afloop 
van de lezing is er ruimte om je wildste 
ideeën de vrije loop te laten en kiezen 
we er vervolgens enkele uit om samen te 
realiseren. Indien je net als hen overloopt 
van enthousiasme, zien ze je graag terug 
tijdens de sessies doorheen het jaar waarin 
we samen de plannen zullen realiseren.
De Koer voorziet deze residenten van een 
geïmproviseerd labo, een ruimte die grenst aan 
het café. Deze wordt ingericht op maat van de 
projecten en is op elk moment te bezichtigen.

180313
Elien: 18u Liesbeth’s huisgenoten

Elien:



180312
Adri: First singing session from the Brugse 
Poort Koort. From now on, every monday 
evening is my favourite time in the week. 
From now on, every monday I feel anxious 
for not knowing who’s coming, how many we 
will be. From now on, Bella Ciao has became 
some kind of soundtrack in my mind, in 
the mind of my kids, in the mind of many 
neighbours and residents of Brugse Poort. 
From now on I’m working on this: how to 
voice a group of 10 people in the open air?
Niek: Aight! Trouwens, ga jij of ik 
naar de residenten meeting op de koer 
donderdag? Want labo moet ook open

180311
180310
180309
180308
180307

Niek: Anders kunnen we dan even 
bespreken voor de koer

180306
Stijn: 19u: op klankzoektocht in de 
Krook met Jürgen De Blonde in kader 
van het kunstenfestival Tumult. 
Premiere van het “Hekkenwerk” 
Niek: Amai mensen van koervolk waren nu 
al getriggerd en hadden al ideeën :p

Stijn:

180305
180304
180303
180302

Elien: 18u Nora Hulstboomstraat

Elien:

180301
Elien: 17u45 Liesbeth Meibloemstraat, 18u 
Andreas Rubbens Jan Van Hembysebolwerk, 
18u30 Claire Vlasgaardstraat

Elien:



180228
Elien: Avond Leonthine?
Adri: an article proposal: Being out of time 
or tune (in music) relates to what Charles 
Keil calls ‘participatory discrepancies’: 
nuances in repetition and rhythm that invite 
us to bodily participate (Roholt; 65). These 
nuances are often described using movement 
metaphors such as pushing, pulling, leaning, 
falling, etc., revealing the tensions and 
dynamics of a score where one is invited 
to actively engage. The practice and the 
frame connected to this conversation aim 
to explore technical tools and poetic 
translations to sonic discrepancies as 
embodied strategies in public spaces.

180227
180226

Niek: En volgende keer niet to 
6u id koer staan he :)

180225
Elien: Vooravond Brigitte

Niek: Tis daarmee dak trouwens nie kon 
langskomen bij de Koer shizzle. Hoe wast daar?

180224
Elien: 16u30 Miriam rooigemlaan

Elien:

180223
Elien: 14u30 Kaija Kastanjestraat, Contact 
Bo, Contact Liesbeth, Contact Lizze

Niek: Ik werk in de koer!

Elien:

180222
Niek: Ik houd de koer open van 7 tot sluiten

Samira:



180221
180220

Stijn: Koffie met Stijn 
Demeulenaere in Brussel. 

180219
Samira:
residency-meeting:
19:50-20:00
Groenboek
Redevelopment of the site: Wiebe explained 
why de koer organises the groenboek 
week. This program will take place
from wednesday 30 may until sunday 3 june.
A further update will follow during ‘de
algemene vergadering’ sunday 25 march.
If you have Ideas for ‘de groenboek 
week’, contact wiebe!
challenge: to get everyone involved
may: groenboek (what will it be? 
theory? practical? who’s coming?)
wed-sun: day - experts/stories; night 
- presentation moments would you like 
to interfere? quest-response

documentation
november: witboek
groen+wit=masterplan
bigger picture + scenarios + concrete plans

- a democratic planning, becoming an 
example: to show the city there are 
other ways to redevelop it’s neglected 
spaces - continuation of meubelfabriek
- a place of people: it’s history is the 
memory of the people who have inhabited it
- invite people to tell stories
- on the way to de koer, around 
the koer, away from de koer
- to move from the outside in, a city trip/tour
- in the end, who’s going to make the decision?
- the architect, the engineer

180218
180217
180216
180215

Elien: 10u Ochtend Jeroen Leiekaai
Niek: Hallo! Ik had net telefonisch contact 
met één van jullie medewerkers, vandaar deze 
mail. Op de vergadering van de residenten 
van de koer op 8 februari, was één van 
jullie medewerkers, Matthias aanwezig. Hij 
vertelde dat jullie ons konden ondersteunen 
in het bereiken en engageren van mensen 
in de buurt. Voor ons residentieproject 
gaan we rond zwammen en schimmels werken 
en willen we mensen aantrekken om samen met 
ons enkele projectjes te doen. Ik zou dan 
ook graag eens langskomen om ons project 
te bespreken en samen met jullie kijken 
hoe we best de aansluiting met de buurt 
maken. Lukt dit volgende week woensdag, 

donderdag of vrijdag? Vriendelijke groeten,

Elien:

180214
Elien: 14.30 Lin Kettingstraat, 15u Jozefien 
Rooigemlaan, 19.15 Liv Bevrijdingslaan

Elien:



180213
Elien: 10u Linda Biezenstuk, 
10u30 Inge Schaverdijnstraat, 11u 
Charlotte?, 12u Anna Hamerstraat?
Kauwgom 1094
12:08 Bij Anna en haar zoon in de 
Hamerstraat, ze vertelt over haar 
installaties en de Londense kalender
13:11 Terug thuis na ganse voormiddag 
souvenirs te fotograferen

Elien:

180212
Elien: 10.15-10.30 Brigitte, 21u30 
Anna Hamerstraat - toch niet thuis

Elien:



180211
180210

Elien: 11u Bart Tierens Kokerstraat

Elien:

180209
Elien: 15u Sandra, 16u Walter Sparrestraat, 
17u Caroline Bellefleurstraat, 
Bart Gabriel Peerstraat

Elien:



Bert & Lydia:





180208
Elien: 16u Leonthine Sparrestraat, 
Ophalen kaartjes Ellen
Kauwgom 1092
12:03 Na het zien van film Rabot tussen 
straathoekwerkers in de Koer
13:47 Even thuis na het klaarzetten 
van decor in de Koer
Stijn: Vergadering Residenten Koer

Samira: 
| A | point(s) de reflection(s) / réflexion(s)
1e actie: Aftasten van de ruimtes met 
spiegels: als ruimtelijke ingreep en 
als fotografische observaties.
Op de site werden her en der achtergelaten 
spiegels verzameld. In verschillende  ruimtes 
zal ik een of meerdere spiegels bevestigen. 
De spiegels zullen soms onopvallend in de 
ruimte integreren, alsof ze er altijd al 
waren, soms zal het de ervaring van de ruimte 
beïnvloeden. De reflecties van de ruimte 
rondom en de beelden op het spiegeloppervlak 
zal ik fotografisch vastleggen (spiegel 
als kader). Misschien bieden deze beelden 
andere percepties op de ruimte en kunnen ze 
aanleiding geven tot een gedachtenwisseling 
over de potenties van de plekken.  

Samira:

Elien:

180207
Elien: 14u Pascale Biezenstuk, 15u Lia 
Abrikoosstraat, 16u Bart Kastanjestraat
Stijn: Stethoscoop aangeschaft. ’s avonds 
naar “tot in de stad” in de Vooruit. 



Stijn:

Elien:

180206
Elien: 18u30 Janne Nekkersputstraat

Stijn: Afspraak met Jürgen De Blonde 
in de Krook, praten over Talking 
Heads, David Byrne, Alvin Lucier, 
Contactmicrofonen, Stijn Demeulenaere,…
Tijdens Koervolk laat ik “Pompmuziek” horen. 



Elien:

180205
Elien: 11u Ellen Fonteineplein, 19u 
Ilse Madeliefjesstraat canceled

Elien:

180204
180203

Elien: 11u Simon Notelaarstraat bus 201

Stijn: Opname van Pomp + zingen 
in de witte kamer.

Elien:

180202
Elien: 14u Geitstraat Rita



Elien:

180201
Elien: 10u Lieselore Herderstraat

Stijn:  Compositie in Abelton, 
het is koud in de studio! 

Elien:

180131
Elien: 18u Erik

Elien:

180130 
Stijn: Nieuwe opnames, heb gemerkt 
dat stille geluiden moeilijk op te 
nemen zijn met mijn recorder. 

180129
180128
180127
180126

Adri:

180125
Samira: 
Sooi gaat liggen in z’n bed - op z’n 
rug - met de handen onder z’n hoofd.
“Ooo, dat is echt mooiheid”
Ik verbeter hem: “schoonheid”
“Nee, mooiheid is nog mooier dan schoonheid.”
Vol verwondering en vol blijdschap kijkt 
hij naar de sterrenhemel boven z’n bedje.

180124
180123

Stijn: Eerste opnames gemaakt in de koer. 
Er was een repetitie aan de gang in de 
grote zaal van The Bridge of Winds.
Ik begon in de bar, daarna traphal naar 
tribune, tribune zelf, projectie kamer, kamer 
naast projectiekamer. Keuken, achterkeuken.
In de keuken heb ik enkele opnames van 
dichtbij gemaakt. Eerste de verwarmingsketel 
daarna frigo, dan frigo achterkeuken. 
De frigo in de achterkeuken boeide mij. Je 



kon een duidelijk ritme horen in het geluid. 
Alle opnames zijn in stilstaande fase 
opgenomen. met mijzelf aanwezig in de 
ruimte. Soms hou ik de recorder vast.
Vanaf deze dag ben ik de gast 
die frigo’s opneemt! 

180122
Adri: Beginning of Physical and Vocal 
training workshop with the Bridge of Winds 
at de Koer. I look at Sandra Pasini’s 
exercises thinking how singing could become 
a form of a continuous vocal research into 
everyday life. A form of artivism.

Adri:

180121
180120

Adri: my first performance at de Koer! 
Concert ‘The Voices of the Winds’ 
together with the Theatre group The 
Bridge of Winds. Warm, in and out.

Bert & Lydia:

Adri:

180119
Stijn: Residentenvergadering: Vanaf nu 
zal ik mij focussen op geluiden die 
reeds aanwezig zijn in de Koer i.p.v. 
muzikanten uit te nodigen om te spelen. 



Bert & Lydia:

180118
180117

Samira:
vertrekpunt:

– Denken rond de herbestemming van de 
ruimte van de site KOER en de context:

– De geschiedenis en de toekomst van de 
site: Een ‘Volkshuis’ als een sociale 
ontmoetingsplaats, een plaats voor ontspanning, 
cultuur, uitwisseling, zelfontwikkeling, 
opleiding, ... Wat betekent een sociale 
beweging en wat is haar uitdaging vandaag?

– De site als een levend organisme : hoe 
mensen zich bewegen in de ruimte en hoe 
verschillende plekken zich verhouden tot 
elkaar, de bewoners, de passanten

intentie:

– De verbeelding rond de plek voeden 
en de betrokkenheid stimuleren 
dmv beeldende ingrepen.

idee:

– Het oningevulde als motor tot verbeelding om 
de blik te openen, mogelijkheden af te tasten.



– Observaties en betekenislagen: site 
onderzoeken op beeldende wijze, met abstracte 
blik. Mogelijke invullingen p langere 
termijn formuleren: suggesties voor de 
toekomst, potentieel van de ruimte(s),

tussenruimte(s), niet-ruimte(s)

beeld: – Ruimte zelf tonen: ‘architecturaal’ 
kijken en performatieve handelingen proces:

– Reflectie, aftasten in fasen: momenten van 
een beeld: opbouw / publiek moment / afbraak

–  Potentieel van de plek aftasten (wat 
niet onmiddellijk zichtbaar is): blik 
leiden, abstraheren, confronteren.

– Suggesties formuleren: 
reflectie, ideëen-wereld.

materiaal:

– In relatie tot de ruimte en de ingreep 
(als een opgaan in de ruimte).

tijdelijk:
– Acties, momenten: totdat de 
werken afgebroken worden.

180116
Stijn: Eerste opname met recorder: 
“Avondtocht” Wandeling van huis 
naar “Minor swing”. 

Niek: Dju, ik dacht dat het ‘s avonds 
was? In de namiddag ben ik bezet..

180115
Stijn: Week 3 Opnemer ophalen, tekst de koer.
Samira:
« En tout cas, je crois que l’inquiétude 
d’aujourd’hui concerne fondamentalement
 l’espace, sans doute beaucoup plus 
que le temps ; le temps n’apparaît 
probablement que comme l’un des jeux de 
dsitribution possibles entre les éléments 
qui se répartissent dans l’espace ».

180114
Elien: Karolien 14u-18u Boerderijstraat, 
17u30 Jan en Lien Kastanjestraat
Kauwgom 1065
16:46 Thuis, tussen 2 bezoeken in Brugse 
Poort in, om souvenirs te fotograferen
18:31 Net terug van Jan en Lien, 
zij hebben een Buddha uit Bali 
die jarenlang in Brazilië was

Elien:

180113
180112

Niek: Dag Tim,
wij moesten nog een date met jou inplannen, 
dus bij deze. Lukt het voor jou om samen te 
komen op dinsdag de 30e (vm/nm) of woensdag 
de 31e (tussen 14u en 18u)? We geven je dan 
ook voor dan nog een planning door van 
hoe wij onze activiteiten zien in De Koer. 
Dan kan je dat checken op beschikbaarheid, 
haalbaarheid, zottigheid en zwammigheid! 
Groeten en tot binnenkort Winnie
Samira:
« L’époque actuelle serait peut-
être plutôt l’époque de l’espace »

180111
Adri: Eureka moment. I’ve been trying to 
figure how to bring concrete ideas about 
marginality, what does it mean to be at the 
margin of something, what is a marginal body. 
During the singing seminar with Ben Spatz Ii 
began to think about being out of tune. Being 
out of tune is something palpable, that I 
can somehow manipulate. I can render my body 
dissonant by dancing it, by voicing it. 
Niek: Document ‘Voorstel Timeline’

180110
Adri: today and tomorrow I’m organizing a 
seminar at KASK titled “What are you training 



for? Current directions for embodied practices 
in contemporary theatre”. 40 students 
and 6 masters, practice based workshops 
towards new ethics in physical training. 8 
hours of singing practices combined with 
digital media documentation experiments.  

Adri:

180109
Stijn: Koervolk, Connecting idea’s, projects,…

180108
180107
180106
180105
180104

Elien:
Kauwgom 1059
20:22 Vertrekken naar Hot club om Adriana 
voor de eerste keer eindelijk te ontmoeten
20:35 Met een streekbier praten met Adriana, 
ze komt uit Brazilië, heel fijn gesprek

180103
180102

Elien:

180101
171231
171230 

Stijn: 11u Testen Zoom Recorder Leeuwstraat
171229

171228
171227
171226
171225
171224
171223

Elien: Gisteren eerste souvenir ooit 
gekocht in Rotterdam Centraal Station, roze 
klompjes die nu aan de koelkast hangen.

171222
Stijn: Goud Zweet en Tranen

Niek: wie gaat er mee vanavond naar 
een gratis feestje in De koer? Kom jij 
naar de koer? Ik was da van plan Maar  
zit plots op Soulwax Lotto arena

Elien:

171221
Niek: Dude, nu hebbek zin om te gaan 
feesten ipv hier weg te rotten aan 
mn bureau vrijdag in de koer!

171220
171219
171218
171217
171216
171215

Bert & Lydia:



171214
Stijn: Residentenvergadering

Stijn:

171213
Elien:
Kauwgom 1038
14:14 In de Koer voor vergadering 
met Tim en Maria
16:35 In atelier van Bart, enkele uren 
samen werken voor we naar soepcafé gaan

171212
171211
171210
171209
171208
171207

Adri: I became to realize that what has 
been guiding my artistic experience is a 
constant search for ways of using the craft 
of the actor’s creation as an aesthetic 
device. Instead of building training systems 
to provide the body with a particular 
aesthetics, I’m looking to find in training 
the aesthetics itself. The body is not a 
vehicle to content but the content itself. 

171206
Niek: Dag Niek, Was leuk om elkaar onlangs 
op de koer even tegen te komen.

171205
Elien: Giving the miniature a closer look I 
see in font size 4 ‘Made in China’. Laughing 
and telling my friend how absurd this is, she 

seems complete unsurprised. This Eiffel-tower 
probably hasn’t been in Paris itself once, 
being designed in China and then bought on 
the internet by my friend, it comes straight 
out of a warehouse somewhere in a Chinese 
harbour, after traveling an unknown route, 
it now has a life in between the sansieveria 
and photo frame. So here I am in my friends 
shared house in the Zomerstraat in Ghent 
with an object referring to an enormous tower 
in Paris that is made in between thousands 
of siblings in a factory in China. The 
Zomerstraat in Paris in China: this sounds as 
an intriguing undiscovered place in the world 
where the banal and exotic come together.

Elien:

171204
171203
171202
171201
171130

Elien: 
“All the useless magnets, statues and 
flags make me uncomfortable. It seems silly 
to give the wage of half an hour work to 
something that I can’t really use. You 
don’t mind spending your money on it?” 
“There are a bunch of things I don’t want 
to pay for, if you stretch it, all we own is 
unnecessary.” she answers, again cleverly. 
“That’s right, for most objects there’s no 
reason to be in the world, but it feels 
as there’s a huge difference between an 
Eiffel-statue and a fork for example. What 
makes people more obsessed by the image 
of national symbols than a fork?” 
     

171129
171128
171127
171126
171125



171124
171123

Niek: We zijn net vertrokken, 
nog ene drinken in de koer

171122
Elien:

171121
171120
171119
171118
171117

Elien:
Kauwgom 1020
22:04 In De Koer aan de toog, goed gesprek 
met Jelle over vorm en atelier en twijfel
22:35 Terug thuis want kan zo moeilijk 
blijven hangen, nog wat lezen in Middlemarch
Niek: Wat ben jij nu juist op de koer?

Elien:

171116
Janes:

Smak 16/11/17
De context: een avondvullende programmatie, 
video’s en performances. Eén kwart uur na 
het aanvatten van de avond wordt een sokkel 
de ruimte binnen gereden op een duveltje. De 
sokkel wordt neer gezet, centraal in de ruimte, 
met de achterkant richting de parking die zich 
voor het museum bevind, aan de zijkant bevind 
zich de bar. In de sokkel zit een man. Op de 
plek waar zijn been, zijn arm, zijn achterwerk 
en rug zich bevinden zijn er uitsparingen 
in de sokkel voorzien. Op die plekken komt 
het lichaam uit de sokkel, de andere delen 
van het lichaam zijn verborgen binnenin de 
sokkel. Het hoofd van de man ligt op een klein 



kussentje bovenop de sokkel. In zijn oren 
zitten oordopjes, hij probeert te slapen.
Zo staat het sculptuur daar, terwijl er van 
alle soorten performances doorgaan rondom, 
stil. Na ongeveer twee uur en een half is 
het lichaam van de man pijnlijk geworden 
en wanneer iemand van de organisatie 
langskomt met de vraag of alles ok gaat, 
fluistert hij dat het welletjes is geweest. 
Niet exact in die bewoording natuurlijk, 
hij zegt: ik heb nood aan pauze.
Niet veel later worden de sokkel en de 
man die erin zit terug op het duveltje 
geladen en doorheen het aanwezige 
publiek de ruimte uit gereden.

171115
171114
171113
171112
171111

Adri: My margins are blurred, 
my center is blurred

Elien:

171110
Adri: “If the term “marginality” has been 
discredited and largely disappeared within 
academic and non-profit circles, it never lost 
its caché on the streets. It continues to have 
the dual connotation of indicating either 
the “poorest of the poor” or “outlaws and 
criminals.” (Janice E. Perlman March 24, 2005)

171109
Adri: “With the democratic opening in the 
mid-1980s, voices of opposition emerged 
and the discourse on urban poverty turned 
towards the less “toxic” (see Sachs 1992) 

concepts of social exclusion, inequality, 
injustice, and spatial segregation. Each 
dimension of marginality seems to have 
re-appeared in a new, more benign guise, 
within the new architecture of progressive 
analytical discourse. Social marginality 
became a discussion of “social exclusion”; 
cultural marginality a conversation 
about “otherness”; economic marginality 
turned into “capabilities deprivation,” 
“vulnerabilities,” and a re-thinking of 
“livelihoods” and “assets”; and political 
marginality became a dialogue about lack 
of voice, citizenship claims, and rights. 
These concepts, developed by activists and 
intellectuals sympathetic to the urban poor, 
placed the blame for intergenerational 
and persistent poverty on the underlying 
structures of the state and society, rather 
than on the deficiencies and deficits of the 
poor. “ (Janice E. Perlman March 24, 2005)
Stijn:  Eerste Residentenvergadering
Niek: Hello Tim and everyone, thank you for 
the great news, we’re excited to do this! Niek 
and I will be there on the 26th of October and 
November 9. See you soon! Best wishes Winnie

171108
Adri: Marginal in the dictionary:
adjective
1. pertaining to a margin.
2. situated on the border or edge.
3. at the outer or lower limits; minimal for 

requirements; almost insufficient:marginal 
subsistence; marginal ability.

4. written or printed in the margin 
of a page:a marginal note.

5. Sociology. marked by contact with 
disparate cultures, and acquiring 
some but not all the traits or 
values common to any one of them.

6. Economics.
• selling goods at a price that just 

equals the additional cost of 
producing the last unit supplied.

• of or relating to goods produced and 
marketed at margin:marginal profits.

171107
Adri: I’ve been hearing from many people that 
to discuss marginality can be dangerous. 
One might define someone else as marginal 
and have this appearing as an attack. It is 
a very delicate word...is there a way of 
seeing something positive in it? What does 
it mean to be a marginal? What in us is at 
the margins? And at the margins of what?
Margins of the body
Margins of the family
Margins of the city
Margins of the social expectations
Profit margins

171106



171105
171104
171103

Samira:

171102
171101

Adri: It begins here: Sacer is a performative 
street parade that builds upon singing 
strategies to suggest the notion of 
marginality as a positive bonding element in 
micro communities. In early Roman religion, 
Sacer denoted anything “set apart” from common 
society.  What is that which makes us feel on 
the borders of what society expect from us? 
What is to be at the margin together? And, 
shouldn’t we be celebrating this position?
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Smak 16/11/17

De context: een avondvullende programmatie, video’s en 
performances. Eén kwart uur na het aanvatten van de avond wordt 
een sokkel de ruimte binnen gereden op een duveltje. De sokkel 
wordt neer gezet, centraal in de ruimte, met de achterkant richting 
de parking die zich voor het museum bevind, aan de zijkant bevind 
zich de bar. In de sokkel zit een man. Op de plek waar zijn been, 
zijn arm, zijn achterwerk en rug zich bevinden zijn er uitsparingen 
in de sokkel voorzien. Op die plekken komt het lichaam uit de 
sokkel, de andere delen van het lichaam zijn verborgen binnenin de 
sokkel. Het hoofd van de man ligt op een klein kussentje bovenop 
de sokkel. In zijn oren zitten oordopjes, hij probeert te slapen.
Zo staat het sculptuur daar, terwijl er van alle soorten performances 
doorgaan rondom, stil. Na ongeveer twee uur en een half is 
het lichaam van de man pijnlijk geworden en wanneer iemand 
van de organisatie langskomt met de vraag of alles ok gaat, 
fluistert hij dat het welletjes is geweest. Niet exact in die 
bewoording natuurlijk, hij zegt: ik heb nood aan pauze.
Niet veel later worden de sokkel en de man die erin 
zit terug op het duveltje geladen en doorheen het 
aanwezige publiek de ruimte uit gereden.

In een discoreve 13/04/2018

Op een avond in De Koer stelt een band haar nieuwe EP voor. Op 
het programma staat 21:00 - Janes Zeghers. Maar om negen uur 
ben ik er niet. Ik ben in een steengroeve in de Ardennen en met 
een gsm die al de hele avond boven het publiek had gebengeld 
belt De Koer in. Margot neemt de telefoon op en zegt dat ik niet 
aan de telefoon kan komen, dat ik in de Ardennen ben, dat ik een 
performance speel, verschillende stenen van de steile helling naar 
beneden rol en ze daarna op een weegschaal leg, dat er een oehoe 
te horen is in de schemering, dat de steengroeve de plaats van de 
heuvel heeft vervagen alsof er een reus gehapt heeft van een grote 
taart die de Ardennen heet, dat er drie verschillende plateaus zijn, 
dat zij nu op de tweede staat en dus een uitzicht heeft over het 
valleitje, de twee cafés bij de brug over de stroom, het hinterland.
In de koer wordt dit hele verhaal door de geluidsinstallatie 
gehaald, maar jammergenoeg blijkt de verbinding niet al te best.
Voor Margot en mij begint nu het tweede deel van de performance, 
de terugtocht. We nemen de steen die ik gevonden heb mee en 
beschadigen daarbij per ongeluk de koffer van de auto van mijn 
vader. Margot heeft voor we vertrokken boterhammen klaar gemaakt 
maar die zijn nu al lang op. Iets voor Brussel stoppen we aan een 
tankstation en kopen in het winkeltje wat versnaperingen en voor 
mij een colaatje. Ruim twee uur na ons vertrek uit de steengroeve 
komen we toe op De Koer. Ik til de steen uit de koffer, Margot neemt 
de twee weegschalen mee. Met veel moeite draag ik de steen het 
cafe van de koer binnen, waar inmiddels een feestje is losgebarsten. 
Het wordt stil terwijl ik de steen op een van de weegschalen 
til, mij uitkleed en zelf op de andere weegschaal ga staan.
Margot leest deze tekst voor:

Ik wil een steen zijn

Ik ben jaloers op de dingen. Jaloers op de duidelijkheid die 
ze hebben. Een weegschaal is duidelijk een weegschaal, een 
steen een steen. Plus, ze ademen niet, ze kunnen onder water, 
ze weten altijd de weg omdat ze nergens anders hoeven te zijn 
en zelfs in het kapotgaan van de dingen zijn ze onverstoord 
duidelijk. Een kapotte weegschaal, een kapotte steen. 

Mijn uit elkaar vallen kent niet zo’n goeie woorden om het te 
beschrijven. Gemis of weemoed, dat zijn zo’n vage begrippen. 
Ons breken is niet dat van een glas dat op de grond valt 
maar een heel traag uiteendrijven, als van continenten.

Stenen zijn echter een uitzondering. Ik heb nog niemand horen 
spreken van een ‘kapotte steen’. Een steen die je in twee breekt 
wordt simpelweg twee kleinere stenen. Een glas dat in twee breekt 
noem je geen kleiner glas maar een kapot glas, gebroken.
Een steen is op een manier immuun aan kapotgaan, op het moment 
dat het breekt bestaat het alweer. Er gaat geen tijd over.

Het zien van een kapotte weegschaal maakt nostalgische gevoelens 
in me los, terwijl het zien van een steen me nooit herinnerd aan 
de grotere steen die ervoor bestaan moet hebben. Ik ben blij 
met de steen die ik vind, de vorm, het gewicht, de textuur. 

in de ruimte 14/04/08

In de tentoonstellingsruimte spreekt de performer het publiek 
rechtstreeks aan. Hij vraagt of ze willen deelnemen aan een korte 
performance. De meesten zijn sceptisch maar kunnen mits wat 
overreding toch worden overhaalt. Het publiek krijgt van de performer 
een microfoon en een koptelefoon en vraagt of ze schouder aan 
schouder willen gaan staan.  Ze horen de zes microfoons in de 
koptelefoon versterkt. De performer neemt de laatst overgebleven 
microfoon en neemt zelf ook plaats in de cirkel maar zegt niks. De 
tijd verstrijkt terwijl de toeschouwers en de performer in een kleine 
kring, afgesloten van het andere aanwezige publiek, vol verwachting 
kijken. Eerst naar de performer en daarna naar elkaar. Wie zegt wat.
In sommige gevallen ontstaat er een gesprek, hakkelend, 
twijfelend, traag en raar en in andere gevallen blijft 
het stil en luisteren ze samen naar de geluiden van de 
ruimte rondom die in de microfoons versterkt wordt.
Na enkele minuten, die voor de performer een eeuwigheid 
lijken in wat hij ervaart als een gijzeling, maakt de 
performer zich dan toch klaar om iets te gaan zeggen. 
De spanning stijgt tot hij zijn tekst brengt: ‘dank u’.

tot in de stad 19/04/2018

Op het balkon in De Koer (dwz op de zwarte balletvloer 
voor de cinemastoeltjes) staat een drietal dingen bijeen. 
Een steen die evenveel weegt als mijn lichaam ligt op een 
weegschaal. Een stok die   net zo lang meet als mijn lichaam 
staat in een bol klei overeind. Een gsm ligt op een stoel.
De gsm gaat af, op het scherm verschijnt de beller: Janes zeghers. 

Janes ZeghersJanes Zeghers



Iemand neemt de telefoon aan en wordt begroet en gevraagd een 
keuze te maken. Wil hij of zij een tekst te horen krijgen over de steen, 
het bos of het museum. De tekst over het museum wordt nooit gekozen, 
die van het bos af en toe en de tekst over de steen bijna altijd.
Ik sta op het dak van de koer in de avondlucht met een 
spot op mij gericht. Vanop het terras kan iedereen mij 
goed zien staan. Ik bel, lees voor, wens de aanhoorders 
nog een goeie avond verder en haak in.

“Ik wil een steen zijn

Ik ben jaloers op de dingen. Jaloers op de duidelijkheid die 
ze hebben. Een weegschaal is duidelijk een weegschaal, een 
steen een steen. Plus, ze ademen niet, ze kunnen onder water, 
ze weten altijd de weg omdat ze nergens anders hoeven te zijn 
en zelfs in het kapotgaan van de dingen zijn ze onverstoord 
duidelijk. Een kapotte weegschaal, een kapotte steen. 

Mijn uit elkaar vallen kent niet zo’n goeie woorden om het te 
beschrijven. Gemis of weemoed, dat zijn zo’n vage begrippen. 
Ons breken is niet dat van een glas dat op de grond valt 
maar een heel traag uiteendrijven, als van continenten.

Stenen zijn echter een uitzondering. Ik heb nog niemand horen 
spreken van een ‘kapotte steen’. Een steen die je in twee breekt 
wordt simpelweg twee kleinere stenen. Een glas dat in twee breekt 
noem je geen kleiner glas maar een kapot glas, gebroken.
Een steen is op een manier immuun aan kapotgaan, op het moment 
dat het breekt bestaat het alweer. Er gaat geen tijd over.

Het zien van een kapotte weegschaal maakt nostalgische gevoelens 
in me los, terwijl het zien van een steen me nooit herinnerd aan 
de grotere steen die ervoor bestaan moet hebben. Ik ben blij 
met de steen die ik vind, de vorm, het gewicht, de textuur.”

“lief, ik heb een dingetje om te vertellen
ik heb een huis gebouwd
zomaar alleen waar ik in wil gaan wonen
het staat in het bos, langs de rivier voorbij de grote boom
het is niet ver
en ik wil niet per se van je weg
maar ik heb een verstandhouding
met dingen daar
een bureau en een bed
de stoel
ze luisteren niet naar mij,
Ze hebben geen oren
en dus worden ze niet kwaad
ik bedoel niet dat jouw kwaadheid lelijk is
al is het rauw, het is echt
maar daar, in dat huis bestaat er geen kwaadheid
want er zijn geen oren om het te aanhoren
en als mijn kwaadheid fysiek is   
     
dan breek ik de stoel
en dan is die kapot
zonder weerwoord gaat die stoel kapot aan mij
ik verhuis daarheen omdat ik je geen kwaad zou doen
omdat mijn zenuwuiteinden te kort zijn,
het zijn als staarten waarop getrapt wordt”

het geweer dat ik van schouder heb verwisseld
hangt zwaar, zoals bomen die rond een stenen paaltje groeien
in mijn schouder
terwijl ik de trappen van het bordes opwandel, gonst 
het bloed al door mijn aders, door mijn hersens
ik denk sneller dan mijn schaduw
staat in stenen letters boven de statige ingang gekapt.
Ik loop onder de zuilengang door, de wijdt 
opengesperde eikenhouten poorten binnen
Het museum, dat zich aan weerszijden van de centrale hal uitstrekt, 
een deel met oude kunst en een deel met nieuwe kunst, stinkt
naar oorlog naar verval
een mistige rook belemmert me het zicht, mijn vingers nemen 
de leren riem van mijn schouders over en in mijn andere 
hand voel ik het koele metaal van mijn jachtgeweer.
Schuinweg loop ik de middenbeuk van het gebouw door, glip 
een opening binnen en richt en vuur op al wat niet beweegt. Er 
zijn lichtflitsen en in de verte hoor ik af en toe het geweervuur 
van de strijd of het gekinkel van een of andere obus.

“Met steeds een van mijn schouders een muur volgend, 
kam ik kamer na kamer uit. de eenzaamheid van ieders 
geschiedenis dompelt me onder in een toestand van 
chaos waarin ik misschien per ongeluk twee van de goeie 
doodschiet. Ach, ik weet het allemaal niet zo goed meer.
In de witte muren van het museum zijn schietgaten 
te zien, vanwaaruit bloed de vloer op gutst. 
Even absurd als luguber klampen anderen mij aan, zij hebben 
hun kogels verloren misschien, of zijn gek geworden.
Het jachtgeweer, dat onder me trilt en schokt als ik het 
laat afgaan, kan ik niet anders dan kwijt spelen in deze 
apocalyps. Al verdedigend en terugwijkend vind ik een laatste 
toevluchtsoord in een soort transitruimte die voor de ingang 
van een lift is gebouwd. Ik verschans me er en verlies, naast 
mijn tijdsbesef ook mijn zelfbewust zijn in het algemeen.

Na wat een dag leek, strompelde ik, radeloos van de honger, mijn 
schuilplaats uit. Om me heen de uitzichtloosheid van vergane glorie. 
Gedeeltes schoonheid staarden me aan, her en der brokstukken. 
De uitputting maakte mijn begrip traag, maar stilaan druppelde 
het besef door. Robuste marmeren beelden waar vingers van 
geschoten waren, lekgeschoten schilderijen die halfweg nog aan 
de muur hingen vanwaaruit alle betekenis was weggespoeld. Een 
Brootdhaers met een kogel door, een Brancusi met geschonden 
zijkanten. Wat had ik allemaal niet aangericht in mijn radeloosheid. 

ik hurkte met mijn gezicht enkele centimeters 
verwijderd van dat van een marmeren beeld.
Of het kwam door mijn lichamelijk zwakte of door mijn geestelijke, 
weet ik niet meer, maar alles wat ik zeker achtte schommelde 
in verwarring heen en weer en het stenen beeldhouwwerk 
leek voor een kort tijdje te ademen. Heel even maar, in een 
blik van zinsverbijstering meende ik dat object te zien leven. 
Alsof het marmer slechts een gipsen laagje was dat over 
je huid ligt en bij elke beweging kan barsten. Ik voelde de 
aanwezigheid van iets wat niet aanwezig hoort te zijn.

Ik deinsde terug maar hopeloos te laat. Het marmeren beeld 
is nooit moe en heeft geen honger en met nota bene mijn 
jachtgeweer wordt ik koud gemaakt. Koud als een hardstenen 
vloer, koud als vereeuwiging, als tijdloosheid, als een sculptuur.”

Janes ZeghersJanes Zeghers



Ronse 30/06/2018

Deze actie heet Tribune/Tribunaal. Na de openingsspeech van 
de tentoonstelling, die doorgaat in het laatste vertrek van de 
oude fabriek, tilt de performer een metalen constructie op. Het 
gevaarte is drie meter lang en weegt behoorlijk wat maar staat 
gelukkig op een karretje. Behoedzaam verplaatst de performer 
zich doorheen de tentoonstelling en tussen de kunstwerken tot hij, 
met de constructie, in de eerste hoge ruimte van de oude fabriek 
komt. Daar kantelt hij het gevaarte zo hoog hij kan en schraagt 
hij de tribune met een eveneens metalen voet. Hij loopt de ruimte 
door, trekt een deur open en sleept een nog onvolwassen boompje 
waarvan de wortels verborgen zijn in een oude blauwe mosterdton 
tot voor de tribune. Hij loopt terug naar de deur en deze keer komt 
er een hakbijl tevoorschijn. Hij gaat tegenover de tribune voor het 
boompje staan en zwaait met de bijl. Het boompje verliest meteen 
vrijwel alle blaren maar de dunne stam begeeft nog niet. De 
performer moet zes of zeven keer hakken voor de stam breekt en 
de kruin van het boompje op de vloer blijft liggen. Met de bijl over 
de schouder loopt de performer de fabriek uit zonder te wachten 
op een applaus dat er even later, zij het aarzelend, toch komt.

Copacobana 31/06/2018

Met de zaklampjes van enkele gsm’s wordt het publiek naar haar 
plaats geleidt. Het is volkomen donker als de performance begint. 
Er staan drie spots opgesteld die over een tijdspanne van vijftien 
minuten heel langzaam aangaan. De spots staan om een cirkel 
stoelen heen, te veel plaatsen voor het aanwezige publiek, en in 
het midden staat een sculptuur. Een levend sculptuur, zoals je op 
straathoeken in het centrum van toeristische steden zou zien. Met 
dat verschil misschien dat dit model naakt is. En toch zie je slechts 
het achterwerk, de rug, één been, één schouder, één arm en het 
hoofd. De rest van het lichaam wordt bedekt door de sokkel die rond 
het lichaam is gebouwd. Natuurlijk zijn er, zoals een sculptuur dat 
betaamt, verschillende aanzichten aan het werk en kan je van op 
je stoel slechts vanuit een perspectief het beeld bekijken. Daarom 
is er hier en daar iemand die het aandurft om de eigen stoel te 
verlaten, de cirkel over te steken en een nieuwe plek in te nemen. 
Plots gaat het licht uit, heel kort maar en daarna terug volledig 
aan. Net wanneer de mensen denken dat dit het einde van de 
performance is, komt de performer in beweging. Hij kruipt uit de 
sokkel, zijn omhulsel. Eenmaal terug op de begane grond zoekt hij 
binnenin de constructie van de sokkel zijn kleren en trekt die aan.

Janes Zeghers Stijn Demuynck
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