
zaterdag 11 mei 2013  vanaf 16 uur  gratis
De Kazematten, Bollingstraat, Gezelleplein en omgeving

80 Ieperse verenigingen tonen het beste van zichzelf in een verrassend parcours met:
zang  muziek  poëzie  toneel  dans  beeldende kunst  film  fotografie  installaties  animatie  ... 

Speciaal kinderprogramma 
Uniek poëtisch slotmoment vanaf 22.30 uur
Iedereen welkom!

mozaïek
 Uniek cultuurfeest op de Ieperse vestingen 

 Wat?
Mozaïek wil aan alle Ieperlingen tonen hoe rijk de Ieperse culturele 
sector is. Niet door een beurs met infostandjes, wél met een creatief 
cultureel evenement: alle verenigingen werden uitgedaagd om het 
beste van zichzelf te tonen, en zo hun steentje bij te dragen aan dit 
uniek totaalspektakel - een prachtige Mozaïek!

 Waar?
De uitvalsbasis zijn de pas gerestaureerde Kazematten in de 
Bollingstraat. Deze werden officieel geopend eind april, en krijgen hun 
vuurdoop op Mozaïek waar ze als troefkaart voor bijzondere culturele 
activiteiten uitgespeeld worden. Er is ook de gloednieuwe brasserie die 
uitgebaat wordt door Brouwerij Sint-Bernardus.

Rond de Sint-Jacobskerk en op het Gezelleplein is er plaats voor 
volkstuinen, dans, socio-culturele verenigingen, bierbrouwen én poëzie 
onder de bomen bij het kunstwerk gewijd aan Guido Gezelle… De Sint-
Jacobskerk zelf heeft enkele verrassingen in huis…

Het Sint-Vincentiuscollege zet z’n tuin open, binnen is er fijne 
muziek door leerlingen van dé Academie, maar ook een bijzondere 
samenwerking tussen het Accordeonorkest en enkele Ieperse koren. De 
Ieperse ouderraden en socio-culturele verenigingen zorgen voor enkele 
kunstzinnige kinderactiviteiten, er is een fair-trade bar, en veel meer…

 Wat?
Boven op de vestingen nemen bijna 100 beeldende kunstenaars 
de prachtige omgeving als uitgangspunt voor hun kunstzinnige 
interpretaties. Er is een unieke installatie met 72 kubussen, de Kulturele 
Kring Ambrozijn werkt er rond poëzie en fotografie, er is paintball action 
painting, en street art van het dienstencentrum ’t Hofland en de afdeling 
beeldende kunst van de H. Familie.

 Extra!
Voeg daarbij wandelconcerten door diverse harmonieën, een 
beiaardconcert, veel sfeer en gezelligheid… én de nodige versterking 
voor de inwendige mens!

Vanaf 22u30 is er een uniek poëtisch slotmoment dat je zeker moét 
gezien hebben: vzw Dwaallicht tovert met vuurconstructies de 
omgeving om tot een feeëriek tafereel. 

 Wanneer?
Enkel op zaterdag 11 mei 2013 tussen 16 uur en middernacht. Een aantal 
activiteiten zijn doorlopend, maar heel wat acts zijn slechts twee of drie 
keer te zien in de loop van de avond! Het gedetailleerd programma 
met uurregeling staat op de keerzijde van deze programmakrant.
Let op het onderscheid tussen het normale programma en het 
regenprogramma – want ook bij regenweer gaan alle activiteiten 
door!

Programma  Dansoptreden
Twirlingteam Boezinge
Twirling is een showsport waarbij op ritmische muziek dansoefeningen 
worden uitgevoerd in combinatie met het gebruik van een baton. Het 
Twirlingteam uit Boezinge brengt een wervelend dansoptreden!

  Recycleren is een kunst! Volksspelen & kunstatelier voor 
kinderen.
Werkgroep Opvoeding en Gezin: Ouderraad Lyceum-College Ieper 
-  Ouderraad T.I. H.Familie - Ouderraad VTI Ieper - Oudercomite VBS 
Immaculata - De Hofnar Koningsdale Ieper - Ouderraad GVB Boezinge-
Zuidschote - Oudercomite VBS Capucienen - Oudervereniging 
Sint-Michiels Sint-Vincentius - Oudercomite VBS Hollebeke De 
Schatkist - Oudercomite VBS Sint-Vincentiuscollege Zillebeke - O.V.R.I. 
- Oudercomite VBS Maloulaan Lyceum-H. Familie - Oudervereniging 
Elverdinge - Vriendenkring De Klaproos
Werkgroep Socio-Culturele Verenigingen Zuid: Femma Sint-Jan - 
Femma Hollebeke - Femma Zillebeke - Femma Voormezele - Femma 
Dikkebus - KVLV Hollebeke - KVLV Zillebeke - KVLV Voormezele 
- KVLV Dikkebus - Landelijke Gilde Zillebeke-Hollebeke-Voormezele - 
Landelijke Gilde Dikkebus
Kinderen worden in de watten gelegd door de Ieperse ouderraden en 
socio-culturele verenigingen. Ze kunnen zich uitleven met zaklopen, 
steltlopen, sjoelbak en balspelen. Er is een kunstatelier waar een 
kattenmasker en een papaver gemaakt wordt. Ook vrij knutselen is 
mogelijk! Doorlopend van 16u tot 21u.
  

 Luisterkiosk met bekende Ieperlingen (Gerard Vermeersch, 
Clemens non Papa)
In de Sint-Jacobskerk kan je in twee luisterkiosken kennis maken met 
twee bekende Ieperlingen. 
Gerard Vermeersch werd geboren in Ieper in 1923. Als acteur, leraar en 
kleinkunstenaar was hij met taal vergroeid. Hij speelde met woorden, 
bewerkte ze en gaf ze aan het publiek door met een vanzelfsprekende 
eenvoud die hem zo kenmerkte. Hij was de enige cabaretier die een 
vergelijking aankon met Nederlandse collega’s. Hij kreeg niet de tijd voor 
de grote internationale doorbraak. Hij stierf in 1974 maar zijn “Kwaremont 
ligt open” en zijn “Loodgieter, wanneer kom je lood gieten?” zetten nog 
altijd de lachspieren in beweging.
Dit jaar wordt de zevende Gerard Vermeersch-Prijs georganiseerd, voor 
monoloog, met als thema “Het zit tussen de oren...”.

Jacobus Clemens non Papa was één van de meest productieve en 
begaafde componisten van de 16de  eeuw. Als tijdgenoot van Adriaan 
Willaert en Nicolas Gombert wordt hij gerekend tot de vierde generatie 
Frans-Vlaamse polyfonisten. Hij werkte in verschillende steden, en ook 
in Ieper heeft hij een tijdlang gewoond en gewerkt. Hij heeft talrijke 
composities geschreven, onder meer 15 missen, meer dan 200 motetten 
en vier boeken met in totaal 159 driestemmige psalmen in de Nederlandse 
taal: Souterliedekens. Deze  Souterliedekens lagen aan de grondslag van 
de volkse kunst.

  Poëzie op het Gezelleplein
dé Academie afd. woord
Op het plein dat de naam van Guido Gezelle draagt mag poëzie niet 
ontbreken. Wist je dat het kunstwerk ‘Krinkelend winkelend waterding’ van 
Betty Callewaert hier in 1999 geplaatst werd n.a.v. de 100ste verjaardag van 
het overlijden van de priester-dichter?
Ria Coulembier en Jef Peeters, leerlingen in de woordklas van Danny 
Louncke aan dé Academie Ieper, brengen u enkele gedichten van Gezelle. 

 Bierdegustatie & workshop bierproeven
De Bierorde van Vauban
Bij de Bierorde van Vauban kan je op Mozaïek terecht voor een korte 
workshop bierproeven: telkens om 17u, 18u, 19u, 20u en 21u (gratis, max. 
20 personen per workshop). Je leert er verschillende bierstijlen kennen: 
oudbruin, trappist, geuze, en IPA.
Daarnaast kunnen bezoekers doorlopend proeven van in totaal 10 speciaal 
voor u geselecteerde bieren. De degustatieglaasjes staan klaar!

  Kunst op stapel - installatie beeldende kunst met kubussen
Individuele kunstenaars & Werkgroep beeldende kunst: Kantatelier 
De Kersecorf - Kunstgroep Anton Art & Werkgroep beeldexpressie 
(Ieperse fotoclubs) i.s.m. Cultuurcentrum Ieper & dé Academie 
afdeling beeldende kunst
72 kunstenaars uit verschillende disciplines (kant, fotografie, schilderkunst, 
beeldhouwen,…) die elk een identieke kubus van 60 op 60 op 60 cm 
krijgen, en er hun artistieke creativiteit in los laten. Een totaalkunstwerk, 
een mozaïek waarbij totaal verschillende kleinere werken één mooi geheel 
vormen… Dit is nooit eerder geprobeerd, we zijn uiterst nieuwsgierig naar 
het resultaat!

  Roodkapje@streetart
Dienstencentrum ’t Hofland & T.I. Heilige Familie (2de graad 
Beeldende Kunsten)
Op, rond én in de ijskelder op de vestingen bundelen Dienstencentrum 
’t Hofland en de afdeling Beeldende Kunsten van T.I. Heilige Familie de 
artistieke krachten. Laat je verrassen door ‘Tiny Art’, huisjes met breiwerk, 
boomstoeltjes, een tekst die ter plaatse gedrukt wordt…en het verhaal van 
Roodkapje!

 Paintball Action Painting
Gilbert Degryse & Kurt Roelens 
Na de Tweede Wereldoorlog begon een aantal schilders in verschillende 
delen van de wereld de traditionele schilderkunst te verwerpen en zelf uit 
te pakken met een meer experimentele manier van schilderen die tegelijk 
zowel agressief als speels was. Deze kunstenaars hechtten evenveel belang 
aan de creatieve daad als aan het schilderij zelf. Op dit grensgebied tussen 
schilderkunst en performance werden toeval of de toeschouwer vaak 
mede-scheppers van het werk. Deze experimentele, conceptuele houding 
van de schilderkunst inspireerde tot op heden tal van kunstenaars.
Het publiek heeft de gelegenheid om gezamenlijk een reuzegroot 
paintball kunstwerk te realiseren naar het action painting-idee van Niki de 
Saint Phalle die met verf gevulde ballonnetje kapotschoot op schilderdoek.

  Radiostation met life mondiaal radiocontact
Radioclub ON7FF -radioamateurclub
Radioamateurs of (radio)zendamateurs houden zich als hobby onder 
andere bezig met het uitzenden en ontvangen van radiosignalen. Hiervoor 
hebben zij een officiële zendvergunning van het BIPT, na een examinatie 
verleend. Voor het uitzenden wordt een grote verscheidenheid aan 
modulatievormen gebruikt, van morsecode, FM,Single Side Band (SSB), 
datasignalen zoals telex-signalen (in FSK, AFSK, QAM),… 
Radiosignalen zijn elektromagnetische golven, die zich volgens de 
wetten van Maxwell door de ruimte voortplanten. De voortplanting van 
radiogolven in de atmosfeer wordt beïnvloed door zonneactiviteit en 
het weer. Onderzoeken en experimenten naar de voortplanting onder 
diverse omstandigheden vormen een belangrijk onderdeel van het 
radiozendamateurisme.
Radioamateurs zijn ook veelal zelfbouwers en kunnen met elektronica 
en zendtechnieken goed overweg. Er wordt ook samengewerkt met 
autoriteiten en overheid.
Daarnaast is het radioamateurisme belangrijk bij rampen; zij kunnen in 
zeer korte tijd een communicatienetwerk opzetten, ook als andere digitale 
en satellietsystemen zoals gsm, Astrid en GPS-satellieten falen. Een radio-
amateurnoodzendstation wordt autonoom opgezet, zonder afhankelijk te 
zijn van het elektriciteitsnet of andere reguliere nutsvoorzieningen.
Op Mozaïek 2013 geven de Ieperse radioamateurclubs een demonstratie 
van hun kunnen.

  Poëzie en fotografie van Ambrozijnlaureaten
Kulturele Kring Ambrozijn
Met het oog op Mozaïek 2009 trokken Edgard en Marleentje Storme-Nys 
met zeven Ambrozijndichters de Ieperse vestingen op. Deze uitzonderlijk 
poëtische wandeling leverde zeven schitterende gedichten op die, 
gedrukt op banners, voor de eerste Mozaïekeditie aan de muren van 
het Kruitmagazijn opgehangen werden. Ook tijdens Godenspijs in taal 
en teken, de experimentele Ambrozijnzomertentoonstelling in het 
Rijkeklarenhof waren deze gedichten de blikvangers van de expositie.
Voor Mozaïek 2013 voegt de Kulturele Kring Ambrozijn, v.z.w. in 
samenwerking met kunstenares Marie-Thérèse De Clercq een artistieke 
dimensie toe, want zij selecteerde bij deze gedichten telkens een 
fotografische impressie. Op 11 mei zijn drie van deze Mozaïektandems te 
zien op de Ieperse vestingen in de nabijheid van de Menenpoort:
Bevestiging met voeten (Jacob Baert) & Double Idemnity (Marie-Thérèse 
De Clercq), Ramparts Cemetry (Marc Bungeneers) & Boulevard of Broken 
Dreams (Marie-Thérèse De Clercq), Het bijna durven (Lotte van Dijck) & La 
Divina Commedia (Marie-Thérèse De Clercq).
Ondertussen dromen wij al van Mozaïek 2017 en een artistiek trio!

 Beiaardconcert
Stadsbeiaardier Ludo Geloen
Vorig jaar werd de Ieperse beiaard volledig vernieuwd. Een betere 
opstelling van de klokken, een nieuwe speelcabine met nieuw klavier, 
nieuwe klepels en een nieuw automatisch spel voor de melodieën die om 
het kwartier weerklinken… Meer dan de moeite waard om de beiaard extra 
in de kijker te plaatsen op Mozaïek, en om een uitstapje te maken naar 
de luisterplaats, die toegankelijk is via de donkerpoort. Beiaardier Ludo 
Geloen brengt muziek die speciaal voor de beiaard geschreven is, naast 
arrangementen van pop- en filmmuziek.

  Wandelconcert 
Ons Kramikkels Vlamertinge
Meteen bij de start van Mozaïek trekt Ons Kramikkels Vlamertinge door de 
stad om iedereen naar buiten te lokken, en mee te komen genieten van al 
het moois dat er te zien en te beleven valt.

  Wandelconcert
Kon. Harmonie De Vijverzonen Dikkebus
De Vijverzonen Dikkebus nemen het publiek op sleeptouw door de 
binnenstad, ze vertrekken tweemaal, telkens voor een verschillend 
parcours, met start en aankomst op onze Mozaïek-site!

 Foto- & filmopnames
Werkgroep beeldexpressie: vtbKultuur Ieper - Travel Camera Club - 
Kon. Ieperse Fotokring - Fotoclub Lichtdrukmaal - Vereniging Voor 
Kreatieve Fotografen - Picamera - Kordial Ieper - Cinypra
Alle Ieperse fotoclubs en de filmclub Cinypra brengen Mozaïek in beeld. Bij 
al deze clubs samen zijn vele tientallen fotografen en cineasten actief. Zij 
staan klaar om de andere deelnemers én u, bezoeker, beeldig te betrappen 
in uw meest creatieve moment!

 Bio- & Fair Trade bar
Fair Trade Trekkersgroep & Voedselteam
Omdat een gezonde portie cultuur best gepaard gaat met een cultuur 
van (h)eerlijke en gezonde porties staan de trekkersgroep Fair Trade en 
het Ieperse voedselteam klaar om de innerlijke mens te versterken tijdens 
Mozaïek. Even uitblazen om de dorst te lessen, even  genieten bij 
(h)eerlijke tas of glas en u bent zo weer klaar voor uw volgende portie 
cultuur. BI(ng)O! Dit lijkt ons een faire deal.

 Diverse demo’s socio-culturele verenigingen & medewerking 
algemene organisatie
Vlaamse Vrouwenvereniging - KVLV Sint-Jan - Femma Sint-Pieter - Femma 
O.L.Vrouw - Femma Sint-Maarten Sint-Niklaas - Markant Ieper …

 Wandelconcert op de zaterdagmarkt
Ypres Surrey Pipes & Drums
Het Ieperse doedelzakorkest Ypres Surrey Pipes & Drums kondigt op 
zaterdagvoormiddag Mozaïek aan in de binnenstad. 

Mozaïek is een organisatie van de Stad Ieper, de Stedelijke Cultuurraad Ieper en het Cultuurcentrum Ieper, met medewerking van diverse andere stedelijke 
diensten, en met grote inzet van vele tientallen verenigingen, vrijwilligers, kunstenaars en cultuurliefhebbers. 
Met bijzondere dank aan de directie van het Sint-Vincentiuscollege en de kerkraad van Sint-Jacobs.

Ook bij slecht weer kunnen alle activiteiten plaatsvinden.

Info: cultuurraad@ieper.be, tel. 057 239 311.



ACTIVITEIT
Regen 16.00 16.15 16.30 16.45 17.00 17.15 17.30 17.45 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.15 19.30 19.45 20.00 20.15 20.30 20.45 21.00 21.15 21.30 21.45 22.00 22.15 22.30 22.45 23.00 23.15 23.30

Last
Post

1a Kortfilm (Filmuniversiteit)
1a Kortfilm Ambrozijn 30 (Kulturele Kring Ambrozijn)
1a Kortfilm Suskewiet (Peter Ghesquière, Werkgroep Natuur)
1b Brasserie Sint-Bernardus

Tentoonstelling Ieperse Helden & digitale rouwberichten (VVF)
Volksmuziek (Trio VierN)

1d Vestingtentoonstelling
Radiostation (Radioclub ON4IPR, UBA-Radioamateurclub)
Tentoonstelling verfplanten

3d Mobiele theateract (Iepers Comedy Theater)
Draaiorgel

3d Dansoptreden (Snoezepoezen)
Geleide wandeling (Gidsenkring) DWAALLICHT
Installatie Klaviertjes Geluk (Oudercomité VBS Brielen)
Percussie Keteldrumwagen (Drumband H. Familie) & Belleman
Vier vierkante metertuinen (Werkgroep Natuur)

Tuin 3a 3b Voorleeskwartiertje (Bibliotheek)
Bibliotheek 3b Kamermuziek piano&viool (dé Academie afd. muziek)
Gang 3c Demo nestkastjes, vogelverschrikkers, kijkkast bijen (Werkgroep Natuur)
Inkomhal 3c Ieper Verbeeldt + Cinema Nostalgie (Stadsarchief)

Franse chansons 1914-18 (West-Vlaams Accordeonorkest + koren)
Concert KlariSaxEnsemble (dé Academie afd. muziek)

Refter 3e Bio- & Fair Trade Bar
Dansoptreden (Twirlingteam Boezinge)
Mobiele theateract (Iepers Comedy Theater)
Draaiorgel
Recycleren is een kunst (Ouderraden & Socio-Culturele Verenigingen)

4 Luisterhoeken Clemens non Papa & Gerard Vermeersch Eucharistieviering
4 Socio-culturele verenigingen
4 Dansoptreden (Snoezepoezen)
4 Mobiele theateract (Iepers Comedy Theater) DWAALLICHT
4 Poëzie op het Gezelleplein (dé Academie afd. woord)

Draaiorgel
Bierdegustatie & workshop bierproeven (Bierorde van Vauban)

4 Kunst op Stapel (Werkgroep Beeldende Kunst)
Roodkapje@streetart (DC Hofland + T.I.H.Familie)
Paintball Action Painting (Gilbert Degryse, Kurt Roelens)
Gedichten- en fotografiebanners (Kulturele Kring Ambrozijn)

7 Beiaardconcert (Ludo Geloen)

Wandelconcert Ons Kramikkels
Wandelconcert De Vijverzonen Dikkebus

Vrije rol Fotoclubs & Filmclub Cinypra
Regen 16.00 16.15 16.30 16.45 17.00 17.15 17.30 17.45 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.15 19.30 19.45 20.00 20.15 20.30 20.45 21.00 21.15 21.30 21.45 22.00 22.15 22.30 22.45 23.00 23.15 23.30Normaal pogramma
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Regenprogramma in Sint-Jacobskerk: enkel vanaf 17u (na de eucharistievering)
Items met X vallen weg bij regenprogramma

activiteiten  overzicht
  Kortfilm
Filmuniversiteit
Filmuniversiteit Ieper selecteerde voor u twee Vlaamse kortfilms.
De zwemles is een kortfilm (9 min.) van Danny De Vent. Deze kreeg in 2008 
de prijs van het publiek voor beste animatiefilm op het Kortfilmfestival van 
Leuven en kreeg ook een Award op het Filmfestival van Gent in 2008.
Badpakje 46 is een kortfilm (15 min.) van Wannes Destoop. Cast Janis 
Vercaempst, Johan Heldenberg, Lies Pauwels, Wim Opbrouck e.a. Kreeg 
de Jury Award voor beste kortfilm in Cannes 2011 en Beste kortfilm op het 
Brussels Kortfilmfestival in 2011.

  Kortfilm Ambrozijn 30
Kulturele Kring Ambrozijn
Naar aanleiding van het dertigjarige bestaan van het Artistiek Tijdschrift 
Ambrozijn pakte de Kulturele Kring Ambrozijn, v.z.w. in samenwerking 
met het CultuurCentrum Ieper van 19 april tot 19 mei 2012 in CC Het 
Perron uit met de thematentoonstelling 30. Ambrozijncameraman Jo 
Vandamme en zijn assistent Hugo Degraer maakten in opdracht van de 
vereniging de film Ambrozijn 30, een uniek artistiek portret van de aan de 
thematentoonstelling deelnemende Ambrozijndichters, -kunstenaars en 
-musici. Het orgelpunt van deze film is de poëtische en muzikale ode aan 
Roger Raveel door dichter Jacob Baert, componist-klavecinist Dirk Blockeel 
en tenor Roel Vansevenant. 

  Kortfilm Suskewiet & presentatie vinkenkooien
Kon. Vinkenmaatschappij De Kaaivink - Vinkengilde Sint-Filip 
Vlamertinge - De Ijzervink Boezinge
Ieperling Peter Ghesquière (1980) volgde regie aan het RITS te Brussel. 
Met zijn kortfilms Schijn van de Maan en Zondvloed behaalde hij diverse 
prijzen. Zijn terugkerende thema’s zijn verbeelding en vrijheid, en zijn werk 
wordt gekenmerkt door een visuele poëtische taal. Naast de regie van 
opdrachtfilms is hij regie-assistent voor fictie- en non-fictieprojecten.
Zijn kortfilm Suskewiet maakte hij in 2012 in opdracht van CO7, in het 
kader van een project rond de vinkensport. Een reporter, niet gehinderd 
door enige voorkennis, vertelt over de bijzonderheden van het 
vinkenzetten.

  De Kazematten, brasserie, permanente vestingpresentatie
De Kazematten kenden hun officiële opening op 28 april 2013. Mozaïek is 
de vuurdoop voor De Kazematten, waar je een brasserie vindt, uitgebaat 
door Brouwerij Sint-Bernardus, en een nieuwe permanente presentatie van 
de vestinggeschiedenis.

  Tentoonstelling Ieperse Helden & demo digitale 
rouwberichten
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde
Vanuit hun interesse voor familiekunde komen deze vorsers in contact met 
bekende en minder bekende stadsgenoten. Voor Mozaïek selecteerden ze 
tien Ieperse helden, zoals Pierre Nolf, geboren in 1873, minister (gekend 
van de Wet Nolf ), 20 jaar voorzitter van het Belgische Rode Kruis, én in 1925 
genomineerd voor de Nobelprijs. Of Marcel Walraven, pastoor Delaere, 
Jules Vanneste,… Ontdek ze alle tien, op Mozaïek. Daarnaast kan je op de 
pc de collectie digitale rouwberichten van de vereniging raadplegen. Deze 
collectie telt iets meer dan 40.000 items. Tot slot kan je hier ook terecht 
voor naamverklaring!

 Volksmuziek met Trio VierN
vzw Volksmuziek
De vzw Volksmuziek stelt zich tot doel de verschillende facetten van de folk 
en volksmuziek te verzamelen en te verspreiden. Dit jaar werken ze aan 
een cd waarbij ze diverse muzikale vrienden uitnodigen om volksmuziek te 
interpreteren in verschillende stijlen. Op Mozaïek tekenen ze present in het 
mooie kader van De Kazematten.

 Tentoonstelling verfplanten
‘De ijpersche lakens werden door gansch Europa om hunne schitterende en 
onnavolgbare kleur geprezen’. Maar hoe werden de kleuren gemaakt? Wat gaf 
hen die bijzondere helderheid? En welke rol speelde het water van de Yperlee 
daarbij? Deze kleine tentoonstelling van 2006 toont je de geheimen van 
een vergeten procédé van plantaardige kleuring, en is de smaakmaker voor  
een heuse tuin met verfplanten die binnenkort op de vestingen boven De 
Kazematten ingericht wordt!

 Mobiele theateract
Iepers Comedy Theater
In 2006 werd het Iepers Comedy Theater boven de doopvont gehouden, 
en ondertussen hebben ze er zes grote producties op zitten. Op Mozaïek 
bewijzen ze dat ze een uitdaging niet uit de weg gaan: ze verrassen je op 
verschillende plaatsen met een mobiele theateract.

  Draaiorgel
Wie wil feesten in open lucht heeft muziek nodig, en daarvoor is een 
draaiorgel het ideale instrument! In een handomdraai heb je immers een 
compleet orkest dat vrolijke deuntjes speelt. Op Mozaïek zorgen twee 
draagbare straatdraaiorgels voor de sfeer! Wie waagt een danspasje?

  Dansoptreden
Kon. Snoezepoezen Ieper
De Snoezepoezen, één van Iepers bekendste verenigingen, 
vertegenwoordigen het ganse jaar door onze Kattenstad Ieper in binnen- 
en buitenland. Al meer dan 50 jaar dansen ze zich in de kijker, en ook op 
Mozaïek mogen ze niet ontbreken!

  Geleide wandeling De Kazematten, vestingen & omgeving
Gidsenkring
De locatie waar Mozaïek doorgaat heeft ons heel wat te vertellen. Er is de 
nieuwe permanente vestingpresentatie met een algemene inleiding op 
de vestinggeschiedenis. De Kazematten zelf, gebouwd rond 1685 volgens 
de plannen van Vauban, getuigen van een geschiedenis als krijgsbakkerij, 
kaasrijperij, schuilplaats, opslagplaats, ijsfabriek, champignonkwekerij,… 
Het Gezelleplein getuigt van een bekende priester-dichter. De Sint-
Jacobskerk is niet enkel een monument, maar huisvest ook heel wat 
historische kerkschatten. En ken je het verhaal van Hugo Verriest? Een 
deskundige gids neemt je mee op sleeptouw langs de Mozaïek-locaties.

 Installatie Klaviertjes geluk
Oudercomité VBS ’t Klavier Brielen
Het Oudercomité van de Vrije Basisschool ’t Klavier in Brielen nam het 
initiatief voor een knutselwerk waar de hele school aan meewerkte: 
leerkrachten, kinderen, ouders, opvang,… Op Mozaïek planten ze hun 
klavertjes vier in het gras op de wondermooie locatie tussen kerk en 
kazemat.

  Percussie Keteldrumwagen
Drumband H. Familie
De keteldrumwagen van de Kattenstoet staat opgesteld in de Bollingstraat 
(niet bij regenweer). De drumband van de H. Familie slaat Mozaïek op 
gang, en zorgt voor enkele pittige tussenkomsten die uw oren prikkelen.

  Belleman
Guy Vandendriessche, officiële belleman Stad Izegem
De belleman van Izegem vervangt graag zijn Ieperse collega om Mozaïek 
met luider stem aan te kondigen aan al wie het horen wil. En wie niet horen 
wil – moet komen!

  Demo vierkante meter-tuinen
Werk der Volkstuinen Vlamertinge - Werk voor de Volkstuinen 
Elverdinge - Volkstuin-bebloemingscomité Hollebeke - Kon. 
Hofbouwmaatschappij - Verbond der Volkstuinen Voormezele - VELT 
Ieper-Westland
De vierkante meter-tuin is een kleine compacte groenten-, kruiden- of 
bloementuin. Vlot aangelegd, met weinig onderhoud en snelle resultaten. 
Het zelf zien opgroeien van groenten, bloemen en vruchten in deze mini-
tuin is een toffe ervaring voor  thuis, op school,… 
Een kleine moestuin is gezond, je weet wat je eet, het is goedkoper, leerrijk, 
iedereen kan het, én het is leuk en rustgevend. VELT toont u een vierkante 
meter-tuin met kruiden en één met groenten. De Volkstuin-verenigingen 
presenteren sierplanten. Bij deze verenigingen kan je terecht om deze 
prachtige hobby te leren: je krijgt er advies, vorming, tips,… Op Mozaïek 
tonen ze u deze trend in het tuinieren: de vierkante meter-tuin, pardoes op 
straat gezet als was het wildtuinieren…

  Voorleeskwartiertje
Stedelijke Bibliotheek
2013 is uitgeroepen tot Jaar van het Voorlezen. Een heel jaar lang wil dit 
initiatief kinderen én volwassenen laten ervaren hoe waardevol voorlezen 
is. Niet alleen omdat het leuk en gezellig is, maar ook omdat het goed 
blijkt voor de ontwikkeling. Voorlezen versterkt de band tussen ouders en 
kinderen en is goed voor de (taal)ontwikkeling en schoolprestaties van 
kinderen. En dat is niet alleen het geval bij kleine kinderen: ook wanneer 
kinderen zelf al kunnen lezen, heeft voorlezen zin.
Kom er bij, de bib selecteerde voor u enkele prachtige verhalen!

  Kamermuziek 
dé Academie afdeling muziek 
De zusjes Liene (piano) en Lore (viool) Ramon uit Poperinge, leerlingen 
van Mark Lambrecht in de klas ensemble van dé Academie Ieper, brengen 
enkele pareltjes uit het uitgebreide repertoire voor deze instrumenten. Zij 
genoten hun muzikale opleiding aan de academies van Poperinge en Ieper 
en treden regelmatig op om allerlei sociale en culturele  evenementen 
op te luisteren. Zij spelen hier de beroemde Serenade van Toselli en het 
eerste deel uit de charmante sonatine van Antonin Dvorak, de Tsjechische 
romanticus.

  Bijenkijkkast 
De Klaverbie
Het gaat niet goed met de bijen. Deze belangrijke bondgenoten in de 
voedselproductie sterven letterlijk uit. Honingbijen verdwijnen uit hun 
korven en studies tonen aan dat de wilde soorten het zo mogelijk nog 
slechter doen. Imkersvereniging De Klaverbie geeft vorming aan imkers én 
kandidaat-imkers. Misschien krijg je bij het zien van deze bijenkijkkast zin 
om zelf de bijeenteelt beter te leren kennen?

  Presentatie nestkasten & vogelzang & vogelverschrikkers 
Verenigde Vogelvrienden & Volkstuinen
De Ieperse Verenigde Vogelvrienden organiseren ornithologische 
wandelingen, vorming over vogelteelt, vogelbeurzen,… Op Mozaïek leren 
ze je hoe een nestkastje er best uit ziet, en hoe je vogels aan hun gezang 
kan leren herkennen. De Volkstuinen daarentegen tonen een collectie 
vogelverschrikkers, want onze gevleugelde vrienden zijn uiteraard niet 
altijd welkom…

 IEPER verbeeldt & Cinema Nostalgie (Stadsarchief)
WESTHOEK verbeeldt is een regionale beeldbank met bedreigd particulier 
beeldmateriaal over en in de Westhoek, dat samen met vrijwilligers 
wordt opgespoord, bewaard en ontsloten. Vrijwillige en professionele 
medewerkers werken sinds 2004 samen om dit erfgoed voor de toekomst 
te bewaren. De vrijwilligers gaan in hun eigen dorp op zoek naar unieke 
foto’s, affiches, prentbriefkaarten... De beelden, maar ook de verhalen die 
er aan vast hangen worden samen bewaard in een beeldbank: een digitale 
versie van de vroegere fichebak. 

Het Stadsarchief en de Bibliotheek tonen een selectie aan gearchiveerd 
filmmateriaal uit de filmcollectie van het Ieperse Stadsarchief. Je ziet  
bewegende beelden van kattenstoeten en kattenfeesten uit vervlogen 
tijden, de Engelse koningin, de paus en moeder Theresa in Ieper, 
een scoutskamp van 1946, Britse oorlogstoeristen, rallybeelden en 
inhuldigingen met fanfares,... Het Ieper van toen!

  Franse chansons ’14-’18
West-Vlaams Accordeonorkest i.s.m. Ieperse koren
Rik Rabaey stelde een liedprogramma samen met populaire Franse 
oorlogsliederen: Le régiment de Sambre, Au bois le prêtre, Quand Madelon, 
Lison-Lisette, Ma petite mimi, La chanson de Craonne, Viens poupoule. Het 
West-Vlaams Accordeonorkest werkte voor dit repertoire eerder al samen 
met Patrick Riguelle, ditmaal zorgen enkele leden van de Ieperse koren 
voor de zang. Een heel fijn en bijzonder muzikaal moment op Mozaïek!

  Concert KlariSaxEnsemble
dé Academie afdeling muziek 
Het KlariSaxEnsemble van dé Academie, leerlingen uit de klarinet- en 
saxofoonklas, brengen onder leiding van dirigent Luc Soen een boeiend en 
gevarieerd concertprogramma:
Westminster  (Henry Purcell)
Mission: Impossible Theme (Lalo Schifrin)
Bohemian Rhapsody (Freddie Mercury)
Pirates of the Caribbean (Klaus Badelt)
A Musical Fantasy (Ennio Salvere)


