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‘Sint-Truiden by lights’,
(be)leef het verlichte Sint-Truiden
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Locatie ‘Sint-Truiden by lights’
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13 september 2019
tot 2 februari 2020

Even kijken om de hoek,
de moeite waard
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Na zonsondergang lichten historische gebouwen en
monumenten in de hoofdstad van Haspengouw sfeervol
op. Plaatselijke kunstenaars vertellen hun verhaal met licht
en beroeren je emoties met wervelende verhalen. Dompel
je onder in een subtiel lichtspel en beleef hoe een gewone
wandeling een onvergetelijke ervaring wordt.
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www.visitsinttruiden.be

Elke vrij, zat en zon na zonsondergang

Locatie ‘Sint-Truiden by lights & music'
op 19 oktober en 16 november 2019

’t Speelhof

1 Sint-Truiden by lights werkt samen
met lokale kunstenaars
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Gezellig avondterras met spannend
vuurspektakel tijdens ‘Sint-Truiden
by lights & music’
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Betalende parking

Begijnhof
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Gratis parking
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Op zaterdag 19 oktober en 16 november laat je je onderweg
extra verrassen door leuke muzikale intermezzo’s op unieke
locaties. Ontdek het volledige programma op onze website
www.visitsinttruiden.be of onze Facebookpagina.
Van 19u tot 22u.
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Info
T +32 11 70 18 18
info.toerisme@sint-truiden.be
gratis toegang
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Capucienessenstraat

Minderbroeders

de Bogaard
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Voeg op zaterdag 21 december nog een extra vleugje magie
toe aan je wandeling met ‘Lichtjes in het Park’.
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TIP: Sint-Truiden by lights & music
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Info en reservatie
T +32 11 70 18 18
info.toerisme@sint-truiden.be
60€ per gids (2u, max 25 pers.)
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Ben je benieuwd naar het verhaal dat schuil gaat achter
deze mysterieuze verlichte monumenten? Wandel dit
betoverende parcours dan zeker eens met één van onze
gidsen.
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Tips voor groepen
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by lights
Sint-Truiden
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V.U. Hilde Vautmans, schepen van Toerisme - Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden
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De groene verlichting en de
plaatselijke bewegwijzering
wijzen je de weg op
een parcours van 5,3 km
langs sfeervol verlichte
monumenten.
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Sint-Gangulfus
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Benieuwd?
Kom dan zeker eens langs
op vrijdag-, zaterdagof zondagavond vanaf
zonsondergang!
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Ontdek onze stad na
zonsondergang en laat je
leiden door het licht.
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Welkom in Sint-Truiden

ch

fl

at

S

o

ts

Stadspark
tra

lh

uc

rks

e

ad

ur

e

Pa

Vi

eg

Volg de groene straatverlichting
0

100m

AFSTAND = 5,3 km

+ de plaatselijke bewegwijzering

Combineer je avondwandeling met een lekker etentje of
overnacht in een gezellig hotel of een gastenkamer.
www.visitsinttruiden.be/overnachten
www.visitsinttruiden.be/eten-drinken

Ontdek hier de verlichte locaties
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Stadhuis

Hoge Veser

Begijnhofkerk

Stadspark

Technicum

De Zoutkist

Damiaanhof

Minderbroeders

Je avondwandeling start op de
Grote Markt waarbij het Stadhuis
en de Onze-Lieve-Vrouwekerk
ongetwijfeld de blikvangers zijn.
Beide monumenten worden op
een specifieke manier belicht om
de typologie nog meer naar voor
te brengen.

Voorbij het voormalig
kapucijnenklooster wandel je
de vest op met een kleurige
verschijning. Op het ritme van
‘de vier seizoenen van Vivaldi’
kleurt de gevel in elk seizoen met
ondersteuning van verwijzende
beelden en leuke pictogrammen.
Herken jij de seizoenen?

Drie tinten blauw verwijzen naar
de verschillende bouwfasen van de
Begijnhofkerk. De beeldprojectie
accentueert de prachtige raam- en
deurprofileringen, de bloemen
doen je denken aan de pracht van
de bloesems in de maand april.

Het lichtdecor van het park is
een prachtige toepassing op de
onderzoeksresultaten van de
workshop ‘LED’s en materialen
2014’ van LUCA School of Arts in
Brussel. De LED-armaturen zijn
met een speciale hoek gekozen
om lichtvervuiling tegen te gaan.

De gevels van het Technicum lenen
zich ideaal als projectiescherm. In
overleg met de school werden de
beelden gekozen in functie van
de 4 hoofdvakken. De roterende
beelden worden synchroon op
beide gevels geprojecteerd.
Het geheel is het resultaat van
het teamwerk van Italiaanse
lichtarchitecten.

De gevel van ‘De Zoutkist’,
opgetrokken op de ruïne van de
voormalige zouttoren, schittert
in wisselende lichtkleuren. Het
glasraam bevat letters gevormd
door het inbranden van kleine
puntjes. Met automatische LEDverlichting, komt het gedicht
van Margot De Laet (winnares
Jongerenprijs Poëzie Sint-Truiden
2016) tevoorschijn.

Richting cultuurcentrum de
Bogaard pronkt in de dikke
rode beuk het kunstwerk ‘De
Keizerarenden’ van Steven
Vandervelpen. De tweekoppige
adelaar symboliseert in zijn ogen
een zekere tweestrijd, namelijk
die tussen macht en vrijheid, wat
vandaag de dag zeer fragiele
begrippen zijn.
Tip:
aan het hek heb je een mooi
zicht op de verlichte oude
stadsomwalling!

Het volk kon op de
minderbroeders rekenen in tijden
van oorlog, overstromingen en
pest. Het voormalig pesthuisje
aan de oude stadsomwalling, in
de tuin van de minderbroeders,
kleurt groen op. “De relatie
van groen tot het leven kan
gemakkelijk omslaan naar een
verbinding met de tegengestelde
pool”. Neem een kijkje door het
hek van de tuin en dompel jezelf
onder in de rust die deze gezellige
binnentuin uitstraalt.
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Je vervolgt het parcours
aan de hand van ‘groene’
straatverlichting naar het
Speelhof.

De gevel van het vernieuwde
jeugdhuis, gelegen achter de
Zoutkist, toont een graffitibeeld
met jeugdige dynamiek.

Drie begijntjes sieren de
begijnhofmuur. Fans van Jommeke
herkennen ongetwijfeld één van
de beelden.
De sprekende boom
Pssst! Al jaren sta ik hier in het
stadspark… maar dit keer sta ik
in de spotlights. Dus kom maar
iets dichterbij. Ik wil jullie graag
een verhaal vertellen!

Veemarkthallen
Abdij
De abdij is het historisch centrum
van de stad. Via de Plankstraat
bereik je het kerkveld en
passeer je de Academiezaal.
Via de verlichte trappen kom
je bovenop de crypte te staan.
Een immense lichtprojectie
op de achtergevel van de
abdijtoren toont beelden van
een internationaal project van
kunstenaar Koen Vanmechelen.
In deze ‘The Cosmopolitan
Chicken’ staat de kip centraal
en meer bepaald het kruisen
van nationale kippenrassen tot
kosmopolitische kippen.
Je verlaat het kerkveld via
dezelfde weg en vervolgt je
route verder via de Plankstraat.

De voormalige veemarkthallen
ademen vergane glorie uit van
het vroegere drukbezochte
veehandelscentrum. Nu
vormen ze elke zondag een
ontmoetingsplaats voor
liefhebbers van vintage
tweedehandsartikelen. Tijdens
‘Sint-Truiden by lights’ baden de
hallen in een licht van rust en
eenvoud. De belichting refereert
naar de Cicindria, die onder
de veemarkthallen rustig blijft
verder stromen.
Volg de plaatselijke
bewegwijzering, steek de straat
over en wijk even van je route af
naar het Begijnhof. Kijk even om
de hoek en laat je verrassen!
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’t Speelhof
Het wateroppervlak weerspiegelt
het blauwe licht op de gevel
van de tiende schuur. De minste
rimpeling in het water zorgt voor
beweging in het lichtbeeld. Bij
een keitje krijgen we uitdijende
kringen en als de zwemvogels
landen, grote golftekeningen.
Op weg naar het stadspark, via
de Sint-Jansstraat, wandel je
voorbij het kunstproject ‘Het
verval’ van Tom Herck 2

Het klein stadspark 3
Met het kunstwerk ‘Nachtraven’
refereert Eric Goossens naar onze
huidige manier van wonen en
koos hij voor dit kunstwerk een
strategische locatie.

Nieuw op de route
Sommige locaties hebben een
extra beleving op zaterdag 19
oktober, zaterdag 16 november
en 21 december ‘Lichtjes in het
Park’.
Kom tijdens Sint-Truiden by
lights & music een kijkje nemen
op het klein stadspark. Maak
het lekker gezellig op het
avondterras en laat je verrassen
door een magisch vuurspektakel.
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Vesten
De vesten nodigen je uit om te
bewegen:
• Doorbreek de witte
harmonie … spring, dans,
loop en ontdek welke
kleurencombinaties je zelf met
je schaduw tevoorschijn tovert.
Groen + geel = ?
• Speel een spel! Schuilt er een
ware Kanarie in je? Daag je
tegenstander uit voor een
spelletje voetbal of trap zoveel
mogelijk appels/peren plat.

Cultuurcentrum
de Bogaard
Naamsevest
Eens op de Naamsevest zie je
een elektriciteitscabine aan je
rechterzijde. Voor Raf Roefflaer de
ideale locatie om het kunstwerk
‘Fishing the Light’ tentoon te
stellen. Met een hengelende
kabouter op deze cabine wil hij
op een speelse manier duidelijk
maken dat we spaarzaam en
respectvol met onze aanwezige
energie moeten omgaan. We
staan meestal niet stil bij de
manier waarop onze energie
de huiskamer binnenkomt,
maar energieopwekking is een
tijdrovend, duur en intensief
proces.

Op het gebouw van
cultuurcentrum de Bogaard
creëert cartoonist Kim
Duchateau ‘Het licht in hun
ogen’: zes personages die de
lichtbundel, waarin ze gevangen
zitten, onderwerpen aan hun
eigen persoonlijkheid. In zekere
zin gaan ze de vernedering van
‘betrapt te zijn’ te lijf met wraak
en proberen ze de kracht, de
natuurlijkheid en persoonlijkheid
van het licht om te buigen.

In 2004 realiseerde Hugo
Duchateau een installatie in
de monumentale muur van
de minderbroeders, genaamd
‘Bewaar het licht in mijn ogen,
Franciscus, anders slaap ik de dood
in’. Deze schitterende bol van
brons en bladgoud verwijst naar
vrede, naar Franciscus, naar Het
Zonnelied.
Je tocht eindigt terug op de Grote
Markt.

In samenwerking met

