78 projecten, 55 organisaties, 416 medewerkers, 39 locaties:
Leuven 4 maanden hoofdstad van Utopia
Precies 500 jaar geleden werd in Leuven het beroemde boek Utopia van Thomas More gedrukt.
Hierin beschrijft hij de ideale samenleving. Vandaag is ‘utopie’ een woord dat nog volop leeft.
Dromen we niet allemaal van een wereld die beter, mooier en rechtvaardiger is? De 500ste verjaardag
van Utopia is de aanleiding voor een groot stadsfestival in Leuven. Met tentoonstellingen, theater,
dans, film, concerten, lezingen, stadswandelingen en happenings. Vier maanden lang staan
vernieuwing en ontdekking centraal: precies waar het in Utopia allemaal om draaide. Onder het
motto The Future is More verbinden 55 Leuvense culturele organisaties verleden en toekomst met
elkaar.
Dromen van een betere wereld
Thomas More beschreef 500 jaar geleden in zijn Utopia voor die tijd vernieuwende oplossingen en
bijzondere denkbeelden. Wat dacht je van kinderopvang, gratis onderwijs, democratie, euthanasie,
broedmachines, rijtjeshuizen, getrouwde priesters en gelijke kansen voor man en vrouw? More’s
boek had onmiddellijk een enorme impact en beïnvloedt onze visie op de wereld zelfs nu nog. Het
boek uit 1516 wordt overigens tot op vandaag vertaald en herdrukt.
500 jaar Utopia: 4 maanden lang cultuur
Dromen over de ideale samenleving is van alle tijden. Vreemd genoeg gebruiken we het woord
'utopie' meestal in een negatieve context – de onmogelijkheid om iets te realiseren. Tijdens 500 jaar
Utopia droomt Leuven van positieve verandering. Overal in de stad zijn er evenementen met voor elk
wat wils: maar liefst 18 tentoonstellingen, 12 theatervoorstellingen, 9 muziekuitvoeringen,
2 dansvoorstellingen, 9 lezingen en debatten, 6 stadswandelingen en 23 happenings. De culturele
organisaties in Leuven, de stadsdiensten, de universiteit en de privésector slaan de handen in elkaar
voor een festival dat Leuven de rest van het jaar zal kleuren.
Een verrassend én veelzijdig cultureel programma
Het stadsfestival is zo bijzonder omdat het programma uiteenlopende interesses en doelgroepen
aanspreekt. Kunstliefhebbers kiezen uit grote en kleine tentoonstellingen. Kinderen creëren hun
eigen Utopia. Ook voor studenten is er een programma op maat. Wie geïnteresseerd is in
wetenschap is welkom op lezingen en verschillende events. Muziekliefhebbers beleven mooie
momenten tijdens klassieke concerten en populaire happenings. Toeristen leren een heel ander
Leuven kennen. Voor fijnproevers zijn er gastronomische ontdekkingen.
24 september: de start van 500 jaar Utopia met een openingshappening op het Ladeuzeplein
Op 24 september opent 500 jaar Utopia met een groot evenement op het Ladeuzeplein.
Het volledige programma van 500 jaar Utopia is terug te vinden op www.utopialeuven.be

BELANGRIJKE DATA
21 september 2016: persconferentie YOUtopia, de kunst van het samenleven
23 - 24 – 25 september 2016: openingshappening 500 jaar Utopia
26 september 2016: opening academiejaar KU Leuven
28 september 2016: persconferentie expo’s Tracing the Future en Yto Barrada in M – Museum
Leuven en op andere locaties
18 oktober 2016: internationale persconferentie expo Op zoek naar Utopia in M – Museum Leuven
19 oktober 2016: persconferentie expo Op zoek naar Utopia en vernissage
20 oktober 2016: eerste publieksdag expo Op zoek naar Utopia
17 januari 2017: laatste dag stadsfestival 500 jaar Utopia en expo Op zoek naar Utopia

500 jaar Utopia is een initiatief van KU[N]ST Leuven vzw, het samenwerkingsverband van de stad
Leuven en de KU Leuven.
De partners van 500 jaar Utopia zijn:
30CC, Akademie van het leives dialect, Artforum, Campanae Lovanienses, Canvas, CAW OostBrabant, Centrum Menselijke Erfelijkheid KU Leuven, Commissie Actuele Kunst KU Leuven,
Compagnie Tartaren, Culturele Studies KU Leuven, de Bib Leuven, De FactorY, De Rode Antraciet,
Dienst Congres en Event KU Leuven, Dienst Cultuur KU Leuven, Digitale Week, Fabio Wuytack, Fablab
KU Leuven, Faculteit Theologie KU Leuven, Festival 20/21, Fonk, Frascati Symphonic, Het Depot,
het nieuwstedelijk, IJzerenberg, Illuminare KU Leuven, KADOC KU Leuven, Kunst en Erfgoed
KU Leuven, Lectio KU Leuven, Leuven+, Leuven Leisure, Liefst Leuven, LUCA School of Arts – Jazz, Luc
Verpoest, Martha!tentatief, Matrix, Max Last, Metaforum KU Leuven, M – Museum Leuven, School
Ter Bank, SLAC/Academie Beeldende Kunst, Stad en Architectuur, Stadsarchief Leuven, STUK,
TedX Leuven, Toerisme Leuven, Universiteitsbibliotheek KU Leuven, Vormingplus Oost-Brabant,
Werktank
Perscontact:
Hanna van Zutphen
Pers & Communicatie KU[N]ST Leuven
Telefoon: +32 468 32 78 60
E-mail: hanna.vanzutphen@kunstleuven.be

DE KEUZE VAN...
BEKENDE LEUVENAARS EN DEELNEMERS AAN HET PROGRAMMA
VAN 500 JAAR UTOPIA GEVEN HUN TOP 3

LOUIS TOBBACK

RIK TORFS

BURGEMEESTER
STAD LEUVEN

RECTOR
KU LEUVEN

“Waarom zouden we bescheiden zijn? Het stadsfestival 500 jaar
Utopia toont dat Leuven in de periode van Thomas More een
broeihaard was van nieuwe ideeën en een trefpunt voor
wetenschappers met naam en faam.”

“Er is ruimte voor verandering wanneer er veel dynamiek is in een
samenleving is terwijl er juist nood is aan verandering in een starre
samenleving. 500 jaar Utopia is een positief verhaal en daar is in
deze tijd nood aan.”

Top 3

Top 3

1. Duik

1. Het Belgisch en Europees Kampioenschap Poetry Slam

“Zit er een stoppeke in de Vaartkom? Kan Tobback de Vaart laten leeglopen en kan de Leuvense bevolking dat verhinderen?” Over deze en andere
vragen buigt het theatergezelschap Max Last zich in de voorstelling Duik. Ik
weiger alvast elke commentaar.

Beide met Utopia als thema. Een zondvloed van woorden, als mokerende
boksslagen en venijnige wespensteken, daar kijk ik naar uit!

2. Leuven 2016: tussen droom en daad
Wat is goede architectuur? Deze tentoonstelling brengt een twintigtal
utopische Leuvense architectuur- en stedenbouwkundige projecten samen,
waarvan sommige nooit zijn gerealiseerd…

3. Leuvenaars lezen More
Een grote voorleesmarathon in de Bib Leuven met het boek Utopia. Ik zal al
zeker zelf een stukje voorlezen, in het Leives!

2. Ex Vitro
Een spannend tentoonstellingsproject op het snijvlak van wetenschap en
kunst op de site van het Thermotechnisch Instituut KU Leuven in Heverlee.

3. Het Utopia-slotdebat
Op 16 januari ga ik in de Universiteitsbiblioheek in discussie met
ondermeer Geert Noels en Bea Cantillon!

DENISE VANDEVOORT

KATLIJN MALFLIET

SCHEPEN VAN CULTUUR
STAD LEUVEN

VICERECTOR CULTUUR
KU LEUVEN

“Het rijke cultuurprogramma van ons wervelend stadsfestival maakt
me wanhopig... Het is utopisch te denken dat ik alles kan beleven,
maar dat is eigenlijk wel wat ik wil.”

“Als stad en universiteit de handen in elkaar slaan, dan blijft
ontmoeting tussen kunst en wetenschap... niet langer een utopie!”

Top 3

Top 3

1. Music for Peace
Het muzikale startschot van Utopia. Een concert dat de universele

1. Tracing the Future

hoop op vrede en rechtvaardigheid vertolkt.

Heerlijk, zo’n parcours met utopische hedendaagse kunst in de Leuvense binnenstad!

2. Strandbeesten van Theo Jansen komen naar Leuven

2. Ex Vitro

Zo poëtisch, zo ontroerend, zo symbolisch voor de eeuwenlange
kruisbestuiving tussen kunst, wetenschap en techniek. Het DNA van
Leuven!

Kunst uit het laboratorium en in de publieke ruimte: interdisciplinariteit
verzekerd!

3. Duik

Een interesessante architectuurtentoonstelling in de bibliotheek van
Leuven. Waarom architectuur altijd al een vijfde zintuig heeft gehad
voor utopie…

Een project dat buurtbewoners, bedrijven en kunstenaars samenbrengt
in een stadsbreed sociaal artistiek economisch verhaal.

3. Leuven 2016: tussen droom en daad

TUNDE ADEFIOYE

TINE HENS

CULTUREEL COÖRDINATOR
URBAN WOORDEN

JOURNALISTE

“Wauw wat een programma. Honorable mentions voor The Otolith
group. Zelf komende uit Californië waren aardbevingen altijd een
realiteit. Om dit naar kunst te vertalen is mooi maar zeker minder
spannend dan een echt aardbeving meemaken, niet te doen.”

“Voor mij gaat Utopia over het nu, de toekomst dan over wat het ooit
was. Het gaat over de kracht en het belang van de verbeelding,
over durven dromen en fantaseren, over de moed om anders te
denken.”

Top 3

Top 3

1. Dance and Resistance

1. Als Ooit

Er is een lange traditie waarin dans als ‘resistance’ gebruikt wordt. Ik
ben benieuwd naar het stuk omdat het verschillende thema’s
samenbrengt en linkt met verschillende tradities.

Wie het over de toekomst wil hebben, kan maar beter luisteren naar die
toekomst: kinderen en jongeren. Alleen worden zij meestal vergeten. In
deze expo tonen zij wat zij denken.

2. Yto Barrada

2. EK Poetry Slam

Ik kijk uit naar deze expo in M omdat deze Frans-Marokkaanse
kunstenares zeer kritisch naar dingen kijkt. Een feministische slogan
zegt: “the personal is political”. Dit is daar een mooi poëtisch voorbeeld
van.

Zeg wat je denkt, verwoord je droom. Dat was het begin van Utopia.
Poetry Slam is de hedendaagse versie van het gedrukte pamflet.

3. Het einde is nabij
Theatermaker Johan Petit zijn visie op dingen is altijd verfrissend.
Melancholie als rode draad is ook erg sterk, het is een emotie die bijna
iedereen ervaart.

3. Back to Utopia
Een filmische zoektocht naar iets wat nooit bestaan heeft en het besef dat
verandering altijd bij jezelf begint (maar daar niet mag blijven).

NOÉMIE SCHELLENS &
KOBE BAEYENS

“Een aantal dingen spraken ons direct aan. Er zitten zeker ook dingen
tussen die we met de kinderen kunnen doen, al houden ook zij van
volwassen dingen.”

Top 3
1. Tussen daad en droom
Gedetineerden en slachtoffers werken samen aan een theaterstuk en zo
misschien ook aan een samenleving waar begrip is voor elkaars verhalen.
Noémie las net “zonder Bloed” van Barrico met hetzelfde felle en actuele
thema.

2. Utopie van de hoorbaarheid: kosmos 2
Muziek van de kosmos oproepen, met lichtsculpturen en 20ste-eeuwse
muziek. Doet me denken aan mythische nachten waar natuur je ineens
overweldigt.

3. Back to Utopia
De film spreekt ons fel aan. Ons dochtertje speelt een voorstelling met
acteur Johan Leysen, dus deze film met hem in de hoofdrol willen we zeker
zien!

RONG LU
NIHAO LEUVEN

“Utopia is de beschrijving van een ideale staat door Thomas More.
500 jaar later is de levensstandaard in sommige delen van de wereld
verbetert. Maar er zijn nog steeds hongersnood en oorlogen. En dan
is er nog de milieuproblematiek. Tijdens het stadsfestival zullen we
samen reflecteren, brainstormen, discussieren en debatteren over
een nieuwe Utopia, een wereld waarin mensen in harmonie met
elkaar en de natuur leven.”

Top 3
1. De wereld van De Wachter
Dirk De Wachter analyseert op geheel eigen wijze de grote problemen en
uitdagingen van deze tijd.

2. Het Utopia Combiticket
Voor 16 euro kan je zowel de tentoonstelling in M - Museum bezoeken als
de expo Utopia & More in de Universiteitsbibliotheek.

3. Songs for Utopia
Kan muziek de wereld redden? Een goede vraag! Ik kijk alvast uit naar het
concert in Het Depot.

DAVID DAENENS,
BART SPRINGAEL
& JOS CRABBÉ

JAN VAN DER STOCK
CURATOR VAN DE TENTOONSTELLING
‘OP ZOEK NAAR UTOPIA’

RESTAURANT TRENTE

“Wij werken mee aan het project ‘More op het Menu’, waarbij een
kookboekje uit 1514 de inspiratie vormt voor nieuwe gerechten. Zo
komt oud en nieuw samen. Maar 500 jaar Utopia is zo veel meer. We
vinden allemaal wel iets wat ons erg aanspreekt.”

“De zoektocht naar Utopia is vandaag nog steeds actueel.
Je hoort er iedere dag over in de media… Het is geen vrijblijvend
verhaal.”
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1. EUtopia

1. Op zoek naar Utopia

Bart is interieurarchitect van opleiding en op die manier zijn kunst en
architectuur al jaren een inspiratiebron voor hem als chef. Dus ook EUtopia
in M - Museum staat op ons lijstje.

Graag wil ik – in alle bescheidenheid - mijn eigen tentoonstelling in
M – Museum als eerste keuze naar voor schuiven. We hebben 7 jaar hard
gewerkt om meer dan 80 topstukken naar Leuven te krijgen. Ik voel een
grote persoonlijke betrokkenheid bij dit project, het is het
hoogtepunt uit mijn carrière.

2. Duik
Is een must, omwille van de Leuvense invulling: de Vaart, slagader naar de
(buiten)wereld, maar ook het feit dat de invulling gebeurt door Leuvenaars
waar je al eens een pint mee drinkt in de Commerce.

2. Lezing Herman Pleij
Zijn lezingen zijn steeds een belevenis! Ik zal er zeker bij zijn op 12 januari
in M - Museum.

3. Ex Vitro
Als laatste ga ik zeker ook naar de expo Ex Vitro. De laatste technologieën
kennen en toepassen, daar zijn we ook mee bezig. De denker van Rodin in
3D print is dan ook een prachtige gesloten cirkel als beeld.

3. Mijn Utopia in beeld, in de Universiteitshallen
Van School Ter Bank, waarbij kinderen met een verstandelijke beperking
de idee van de Utopia vertalen in kunstwerken. Ik heb de kinderen en hun
leerkrachten ontmoet en was bijzonder onder de indruk van hun
enthousiasme en verbeeldingskracht en de kwaliteit van hun kunstwerken.

