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THE NEW ABNORMAL

Onderzoeksweek 2022, RITCS
Na twee edities verdient de onderzoeksweek van het RITCS, Future
Narratives, een ondertitel: The New Abnormal. In 2020 waren we nog

de grenzen verkennen, of het nu gaat om immersie in de technologie of
in de rauwe maatschappij.

nét de lockdown voor, in 2021 gingen we helemaal digitaal - tot afgrijzen of ergernis van sommigen, maar we konden soms wel de héle we-

Deze diversiteit kenmerkt dus Future Narratives III: The New Abnormal:

reld binnenhalen - en nu, voor 2022, hanteren we een hybride formule.

verrassende inzichten, of minstens boeiende en nieuwsgierig makende

Er is nog geen nieuwe normaliteit ontstaan, alles blijft onzeker, behalve

pogingen om, in artistiek werk, anders naar deze véél te ingewikkelde

misschien de gedachte dat afwijking of negatie van de norm meer regel

wereld te kijken.

dan uitzondering wordt, en dat we dus ook ons idee over wat ‘abnormaal’ is grondig moeten gaan herzien. Dit klinkt abstract, maar de onder-

Reinhilde Weyns, Directeur RITCS School of Arts

zoekers van het RITCS, samen met hun gasten, proberen de contouren

Klaas Tindemans, Onderzoekscoördinator RITCS School of Arts

van de nieuwe normen - of juist het ontbreken daarvan - op te sporen,
te observeren, te schetsen en te her-scheppen. Of het nu gaat om de metamorfose van een papieren mannenblad in een feministisch TV format,
of om de omvorming van een wreed ritueel - levende katten uit een toren
gooien - in een gemeenschapsvormend festijn, met poppen, steeds gaat
het om artistieke intuïties en denkoefeningen die de ‘normale’ werkelijkheid problematiseren. Ook het onderzoek naar de skills die voor RITCSstudenten belangrijk zijn, inzake geluid en stem, inzake schrijven en vertellen, tast de grenzen van de normaliteit af, zoekt naar de vernieuwende mogelijkheden van zowel excessen als clichés. De politieke filosofie,
net zo essentieel op deze school of arts, herdefinieert begrippen die van
elders lijken te komen, uit psychologie of sociologie: de velen/de menigte,
psychose, sociale klasse.
Onderzoek aan het RITCS wil praktijken en begrippen herijken,
maar zonder iets vast te leggen: de wereld van audiovisuele - en podiumkunsten is even vloeibaar als de rest van de samenleving. Om duidelijk te
maken dat deze inspanningen geen privilege zijn van artistieke onderzoekers, tonen we ook de manier waarop studenten en onderzoekers samen
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Research Week 2022, RITCS
After two editions, the RITCS research week Future Narratives

This diversity thus characterises Future Narratives III: The New

deserves a subtitle: The New Abnormal. In 2020, we were just ahead

Abnormal: surprising insights, or at least fascinating and curious at-

of the lockdown, in 2021 we went completely digital - to the horror or

tempts, in artistic work, to look differently at this far too complicated

annoyance of some, but sometimes we could bring in the whole world

world.

- and now, for 2022, we are using a hybrid formula. No new normality
has emerged yet, everything remains uncertain, except perhaps the idea

Reinhilde Weyns, Director RITCS School of Arts

that deviation or negation of the norm will become more the rule than

Klaas Tindemans, Research Coordinator RITCS School of Arts

the exception, and that we will therefore have to thoroughly revise our
idea of what is ‘abnormal’. This sounds abstract, but the researchers of
RITCS, together with their guests, are trying to trace, observe, sketch and
re-create the contours of the new norms - or the lack thereof. Whether
it is the metamorphosis of a paper men’s magazine into a feminist TV

format, or the transformation of a cruel ritual - throwing living cats from
a tower - into a community-building celebration, with dolls, it is always
about artistic intuitions and thought exercises that problematise ‘normal’
reality. Research into the skills that are important for RITCS students, in
sound and voice, in writing and storytelling, also explores the boundaries
of normality, looking for the innovative possibilities of both excesses and
clichés. Political philosophy, just as essential in this school of arts, redefines concepts that seem to come from elsewhere, from psychology or
sociology: the many/the crowd, psychosis, social class.
Research at RITCS aims to redefine practices and concepts, but
without fixing anything: the world of audiovisual and performing arts
is as ﬂuid as the rest of society. To make it clear that these efforts are
not the privilege of artistic researchers, we also show the way in which
students and researchers explore the boundaries together, whether in
terms of immersion in technology or in raw society.
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NL

Er moet ten minste twee

ENG

Reservations

for

all

live

DOORLOPEND/NON-STOP

werkdagen voor aanvang van

events need to be done through

elk live event gereserveerd wor-

tickets.ritcs.be, at least two

den via tickets.ritcs.be. Je zult

working days before the event

een Covid Safe Ticket moeten

takes place. You will have to

voorleggen om de live events

show a Covid Safe Ticket in order

bij te wonen en je zult ook een

to assist the live events and you

mondmasker moeten

dragen.

will have to wear a face mask.

Mochten de maatregelen mbt

In case the measures against

COVID-19 wijzigen, dan zullen de

Covid-19 would change still, the

nieuwe maatregelen aangekon-

new measures will be announced

digd worden op de website van

on the website of RITCS. In case

RITCS. Graag op tijd een seintje

you would have reserved your

als je gereserveerd zou hebben,

place but can’t make it anyway,

maar toch niet zou kunnen ko-

please let us know well in advance.

RITCS (inkomhal/entrance hall),

men. Voor de online events moet

For the online events, you will also

A. Dansaertstraat 70,

er ook gereserveerd worden via

need to make a reservation through

1000 Brussel

tickets.ritcs.be. Je ontvangt dan

tickets.ritcs.be. You will receive

de login op de dag van het event.

the login on the day that the event

Voor vragen, stuur een e-mail naar

takes place. For more info, send

Inge.Pieters@vub.be

an e-mail to Inge.Pieters@vub.be
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POEZENTROOST/

CAT CONSOLATION
Laura Vandewynckel
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MA/MO 24 JAN 2022
LUNAR
LANDSCAPES
AND OTHER

Leesgroep/Reading Group

“QUIET AS
IT’S KEPT,
THERE

NECESSARY
AUTOFICTIONS

WERE NO
MARIGOLDS
IN THE FALL
OF 1941.”

Voice, image and body lab
Vanessa del Campo Gatell

MA/MO 24 JAN 2022
TRANSVERSA(A)L

WORKING
CLASS

ATELIER.

MELANCHOLIA

Een dialoog/A dialogue
Ernst Maréchal & Julia Clever

Een gesprek met/A conversation

& Students

with Cynthia Cruz

14:30 — 16:00

ONLINE

RITCS (klas/class 1),
A. Dansaertstraat 70,

Saddie Choua

18:30 — 19:30

1000 Brussel.

Reservatie/Reservation:

10:30 — 11:30
RITCS (blackbox),

12:00 — 14:00

Reservatie/Reservation:

A. Dansaertstraat 70,

RITCS (Raadzaal),

tickets.ritcs.be

1000 Brussel

A. Dansaertstraat 70,

Taal/Language: Nederlands/

1000 Brussel

Dutch

tickets.ritcs.be
Taal/Language: Engels/English

Reservatie/ Reservation:
tickets.ritcs.be

Reservatie/Reservation:
tickets.ritcs.be

Taal/ Language: Engels/ English

Taal/Language: Nederlands &
Engels/Dutch & English
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DI/TU 25 JAN 2022
WORKSHOP

WORKING
SONGS

BEATBOX

VOL. 1

Devoo Beatbox

Inleiding door/Introduction by

10:00 — 12:30

Sanja Mitrović

RITCS (cinema),
A. Dansaertstraat 70,

14:00 — 15:30

1000 Brussel

RITCS (cinema),
A. Dansaertstraat 70,

Enkel voor studenten radio &

1000 Brussel

DK/For radio & DK students only
Taal/Language: Nederlands/

Reservatie/Reservation:

Dutch

tickets.ritcs.be
Taal/Language: Engels/English
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DI/TU 25 JAN 2022
THE MANY
AND

INSANA-

TORIUM

THE
PEOPLE

TransfoCollect
Tussen/between 19:00 & 22:00

Dieter Lesage

Bottelarij
(Grote Studio/Big Studio),

ONLINE

Delaunoystraat 58,
1080 Brussel

16:00 — 16:40
Reservatie/Reservation:
Reservatie/Reservation:

tickets.ritcs.be

tickets.ritcs.be

Taal/Language: Nederlands/

Taal/Language: Engels/English

Dutch, Engels/English, Frans/
Français
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DI/TU 25 JAN 2022
ARAYA

AIRBOX -

WO/WE 26 JAN 2022
CASTING:

BEFORE
THE

wat wordt er van een stem
verwacht?

TOURNÉE
LOGÉ

Introductie door/Introduction
by Wouter Hessels

ONLINE

DYING OF
THE LIGHT

CASTING:
what is expected of a voice?

(2020)

ONLINE
Eli Sundermann

20:00 — 21:00
19:30 — 21:00

(beschikbaar tot/available until

Ism/ in collaboration with

JAN 28)

CINEMA RITCS

Nagesprek/aftertalk met/with
regisseur/director Ali Essaﬁ

10:00 — 12 :00

& Nedjma Hadj Benchelabi

RITCS (cinema),
Reservatie/Reservation:

A. Dansaertstraat 70,

Reservatie/Reservation:

tickets.ritcs.be

1000 Brussel

tickets.ritcs.be

Taal/Language: Nederlands/

Taal/Language: Spaans met

Dutch

14:00 — 15:10
RITCS (cinema),
A. Dansaertstraat 70,

Reservatie/Reservation:

Engelse ondertitels/Spanish

tickets.ritcs.be

with English subtitles

Taal/Language: Nederlands/

1000 Brussel
Reservatie/ Reservation:

Dutch

tickets.ritcs.be
Taal/ Language: Arabisch &
Frans met Engelse ondertitels/
Arabic & French with English
subtitles

14

15

WO/WE 26

DO/TH 27

PSYCHOTISCHE
POLITIEK

Deconstructie van de

MALE GAZE:

DO/TH 27 JAN 2022
wtFOCK

ALLE GEHEUGEN IS
DIEFSTAL:

creatie van een lichamelijke
visuele ervaring.

over het terugvorderen van de
verhalen die ons verenigen.

Met/with Koen Freson

PSYCHOTIC
POLITICS

& Bram Renders

Deconstructing the

Met/with Lieven De Cauter,

MALE GAZE:

15:00 — 17:00

creating a corporeal

RITCS (aula 3),

visual experience.

Isabel Millar, Katrien Jacobs

ALL
MEMORY
IS THEFT:

A. Dansaertstraat 70,
1000 Brussel

Met/with Basje Boer,
Nadine Baboy, Amandine Klee,

ONLINE

Charlotte De Cort.
18:00 — 19:30

Reservatie/Reservation:

reclaiming storytelling & belonging.

tickets.ritcs.be
Johan Grimonprez

Taal/Language: Nederlands/
ONLINE

Dutch

Reservatie/Reservation:

ONLINE

tickets.ritcs.be

10:00 — 12:30

Taal/Language: Engels/English

19:30 — 21:30
Reservatie/Reservation:
tickets.ritcs.be

Reservatie/Reservation:

Taal/Language: Engels/English

tickets.ritcs.be
Taal/Language: Engels/English

16

17

VR/FR 28 JAN 2022
CHARBON,

Geschiedenis, heden en
toekomst van

praten over een film in wording.

XR

in broadcast en

TO BE CONFIRMED
HOE KAN JE KUNST
INZETTEN IN DE
SAMENLEVING?

live-entertainment. .

CHARBON,
the process.
History, present and future

Met/with Manu Riche, Hayder

of the use of

HOW TO USE ART
IN SOCIETY ?

Helo, Edoardo Ripani & others

XR

A conversation and Q&A with author

in broadcast and

14:00 — 16:00

live entertainment.

Een conversatie en Q&A met auteur Dave Eggers

De Bottelarij

Met/with Michael Al-Far, Hans

(Grote Studio/Big Studio),

Datum en tijd tbc — check RITCS website voor de laatste info

Delaunoystraat 58, 1080 Brussel

Date and time tbc — check RITCS website for up-to-date

Cromheecke, Maarten Francq

information
Reservatie/Reservation:

ONLINE

tickets.ritcs.be
Taal/Language: Nederlands &

10:00 — 12:00

Engels/Dutch & English

Reservatie/Reservation:
tickets.ritcs.be
Taal/Language: Engels/English
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DOORLOPEND/NON-STOP
Poezentroost/
Cat consolation
Laura Vandewynckel
10:00 — 17:00
RITCS (inkomhal/entrance hall),
A. Dansaertstraat 70, 1000 Brussel
NL

Laura Vandewynckel gaat in haar werk aan de slag met historische

zondebokmythes en -rituelen en brengt ze op een lichtvoetige manier opnieuw tot leven. In Poezentroost neemt ze het lot van de kat in historisch
Vlaanderen onder de loep. Een van de merkwaardigste tradities is het Ieperse
kattenwerpen. Ontdaan van het oorspronkelijke geweld, is dit vierjaarlijkse
kattenwerpritueel voor de Ieperling en de bezoeker een tot de verbeelding
sprekend en gemeenschapsvormend ritueel. Maar wat was de oorspronkelijke betekenis ervan? In Poezentroost wordt de vermaledijde kat uit het
verleden terug tot leven gebracht, in de vorm van een automaton. Ze speurt
naar haar verhaal in de straten van het hedendaagse Ieper en Poperinge.
ENG

In her work Laura Vandewynckel takes historical scapegoat myths

and rituals and brings them back to life in a light-footed way. In Poezen-

troost she takes a closer look at the fate of the cat in historical Flanders.
One of the strangest traditions is the cat throwing in Ypres. Devoid of the
original violence, this four-yearly cat throwing ritual has become an imaginative and community-building ritual for Ypres residents and visitors
alike. But what was its original meaning? In Poezentroost, the damned
cat from the past is brought back to life, in the form of an ‘automaton’.
She searches for her story in the streets of modern Ypres and Poperinge.
DOORLOPEND

21

NON-STOP

MA/MO 24 JAN 2022

nema van het reële. In dit laboratorium gaat Vanessa Del Campo op zoek
naar een voice-over die voortkomt uit de beelden en ermee in dialoog
gaat. De stem wil een toon, een volume en een ritme vinden, maar ook

Lunar landscapes and
other necessary
autoﬁctions

een lichaam.
ENG

In 2019, China reached the far side of the moon for the first time.

From there, if we were to place a low-frequency radio telescope, we could

Voice, image and body lab

see the origin of our universe more clearly. Fifty years after a man first
landed on the moon, our satellite is once again in the spotlight of all space

Vanessa del Campo Gatell

agencies and some already call it the eighth continent.
But for thousands and thousands of years, the moon was an un-

10:30 — 11:30

reachable place. Since the beginning of mankind, the moon was part of

RITCS (blackbox), A. Dansaertstraat 70, 1000 Brussel

the myths and legends of our ancestors. Often, the moon was associat-

Reservatie/ Reservation: tickets.ritcs.be

ed with the measurement of time and with women’s menstruation and,
therefore, with fertility. It was also the subject of astronomical study.

In 2019 bereikte China voor het eerst de andere kant van de maan.

Interweaving the images of space exploration with different tradi-

Daarvandaan zouden we, als we een radiotelescoop met een lage fre-

tions and recorded images of her own life, Vanessa del Campo proposes

quentie zouden plaatsen, de oorsprong van ons heelal duidelijker kunnen

a reﬂection on first person cinema. On the necessity of autofiction and

zien. Vijftig jaar nadat een man voor het eerst op de maan landde, staat

the cinema of the real. In this laboratory, in search of a voice over that

onze satelliet opnieuw in de belangstelling van alle ruimtevaartorganisa-

emerges from the images and dialogues with them, this voice will want

ties en sommigen noemen hem al het achtste continent.

to find a tone, a volume and a rhythm, but also a body.

NL

Maar vele duizenden jaren lang was de maan een onbereikbare
plaats. Sinds het begin van de mensheid maakte de maan deel uit van
de mythen en legenden van onze voorouders. Vaak werd de maan in verband gebracht met het meten van de tijd en met de menstruatie van de
vrouw en dus met vruchtbaarheid. Ze was ook het onderwerp van studies
over astronomie.
Vanessa del Campo verweeft de beelden van de ruimteverkenning
met uiteenlopende tradities en met opgenomen beelden van haar eigen
leven. Ze stelt een reﬂectie voor over films die vanuit de ‘eerste persoon’
vertrekken. Een reﬂectie ook over de noodzaak van autofictie en de ci-

MA 24 JAN 2022
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MO 24 JAN 2022

MA 24 JAN 2022
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MO 24 JAN 2022

Leesgroep/Reading Group

bor and cannot see their own beauty.
You do not need to have read the book beforehand in order to par-

“Quiet as it’s kept,
there were no marigolds in the fall of 1941.”

ticipate.

Transversa(a)l
atelier. Een dialoog/
A Dialogue.

Saddie Choua
12:00 — 14:00
RITCS (Raadzaal)

Ernst Maréchal & Julia Clever &

A. Dansaertstraat 70, 1000 Brussel

students

Reservatie/Reservation: tickets.ritcs.be
NL

14:30 — 16:00

Saddie Choua organiseert binnen haar doctoraatsonderzoek The

RITCS (klas/class 1),

Personal is (not) political aan RITCS/VUB een aantal reading groups.

A. Dansaertstraat 70, 1000 Brussel.

Graag nodigt ze u uit voor Het Blauwste Oog van Nobelprijswinnares Toni

Reservatie/Reservation: tickets.ritcs.be

Morrison. We lezen, bespreken, bekijken video’s en luisteren naar muziek.
Thema is het psychofysische trauma veroorzaakt door racisme. In Het

Blauwste Oog beschrijft Toni Morrison de verregaande invloed van het
racisme op een zwarte familie. Twee zwarte zusjes die zich vergapen aan
hun witte buurmeisje en daardoor hun eigen schoonheid niet kunnen zien.
Je hoeft het boek niet op voorhand gelezen te hebben om deel te
nemen.
ENG

We nodigen graag iedereen met interesse in participatieve projecten

en artistieke co-creatie uit voor een dialoog over de transversale praktijk
op RITCS. Al elf jaar lang is het transversaal atelier voor de studenten van
het tweede jaar een manier om uit het keurslijf van de school te breken en
de stad Brussel in te trekken.
Het atelier als immersie, als een werkwijze om de maatschappelijke

Saddie Choua organises a number of reading groups within her

doctoral research The Personal is (not) political at RITCS/VUB. She invites you to the reading group of The Bluest Eye of Nobel Prize winner
Toni Morrison. We will read, discuss, watch videos and listen to music. The theme is the psychophysical trauma caused by racism. In The

Bluest Eye, Toni Morrison describes the far-reaching inﬂuence of racism on a black family. Two black sisters who gaze at their white neighMA 24 JAN 2022

NL

24

MO 24 JAN 2022

en stedelijke werkelijkheid te ervaren, te onderzoeken en te verbeelden.
Het atelier als een heterogene verzameling van mogelijke methodieken, benaderingen om aan een artistieke praktijk te werken, vanuit een
sociale dimensie(s) én zonder vooropgezet of persoonlijk concept.
Het atelier als een manier om vertrouwd te geraken met de minder
voor de hand liggende participatieve kunstuitingen, waarbij er samengewerkt wordt met studenten uit alle mogelijke RITCS-opleidingen, waarbij er

MA 24 JAN 2022

25

MO 24 JAN 2022

gezocht wordt naar manieren van co-creatie met een specifieke plek, met

transversal atelier. They will do this by means of a manifesto that will be

een al dan niet heldere thematiek, of met een bijzondere groep mensen.

rewritten collectively on the basis of various individual experiences. And

Het atelier als een vorm van ‘op praktijk gebaseerd artistiek onderzoek’ op maat van de studenten. Zo’n creatieproces is een duik in het

in an open dialogue, the public can add to, amend, rewrite, but also make
the text collapse.

onbekende, observatie en dialoog zijn fundamenteel en onderweg neemt
men zowel sociale als artistieke standpunten in.
In de onderzoeksweek presenteren zowel studenten als docenten
het transversaal atelier. Ze zullen dit doen aan de hand van een manifest
dat vanuit diverse individuele ervaringen collectief wordt herschreven.
En in een open dialoog kan het publiek de tekst aanvullen, aanpassen,
herschrijven, maar ook doen sneuvelen.
ENG

Working class
melancholia.
Een gesprek met/A conversation
with Cynthia Cruz

We like to invite everyone with an interest in participatory projects

18:30 — 19:30

and artistic co-creation to a discussion about transversal practice at

ONLINE

RITCS. For eleven years now, the transversal atelier has been a way for

Reservatie/Reservation: tickets.ritcs.be

second year students to break out of the straitjacket of the school and
enter the city of Brussels.
The atelier as immersion, as a way of experiencing, researching and
representing social and urban reality.
The atelier as a heterogeneous collection of possible methods, approaches to work on an artistic practice, from a social dimension(s) and
without a preconceived or personal concept.
The atelier as a way to get familiar with the less obvious participatory
art expressions, working together with students from all possible RITCS
courses, looking for ways of co-creation with a specific place, with a clear
or not clear theme, or with a special group of people.
The atelier as a form of ‘practice-based artistic research’ tailored to
the students. Such a creative process is a dive into the unknown, observation and dialogue are fundamental, and along the way one takes up
social as well as artistic positions.
In the research week, both students and teachers will present the

MA 24 JAN 2022
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MO 24 JAN 2022

NL

Naar aanleiding van haar meest recente publicatie, The Melancholia

of Class (Repeater Books, 2021), gaan we met Cynthia Cruz in gesprek
over hedendaagse vormen van melancholie, in het bijzonder die gerelateerd aan klasse. Hoewel ‘arbeidersklasse’ uit ons dagelijks vocabulaire
lijkt te zijn gewist, impliceert dit niet dat ze niet zou bestaan. Het is eerder
zo dat de arbeidersklasse de klasse is waarvan mensen zich willen losmaken, hetzij via drugsmisbruik en ander zelfdestructief gedrag, hetzij
door professioneel succes toe te treden tot de dominante middenklasse.
Hoewel de laatste optie de meest gezonde lijkt en in overeenstemming
met dominante ideeën over verdienste en verantwoordelijkheid, stelt
Cruz dat deze gewenste sociale mobiliteit een diep gevoel van verlies
(van zichzelf) met zich mee kan brengen.
Cynthia Cruz is de auteur van zes gedichtenbundels. Disquieting:

Essays on Silence, een verzameling kritische essays waarin het concept van stilte als een vorm van verzet wordt verkend, werd in 2019 geMA 24 JAN 2022

27

MO 24 JAN 2022

DI/TU 25 JAN 2022

publiceerd. The Melancholia of Class, een onderzoek naar freudiaanse
melancholie en de arbeidersklasse, werd in 2021 door Repeater Books
uitgebracht. Cruz behaalde een MA in Duitse Taal - en Letterkunde aan
de Rutgers University en promoveert momenteel aan de European Gra-

Workshop Beatbox

duate School, waar haar onderzoeksgebied psychoanalyse en filosofie is.
Devoo Beatbox
ENG

On the occasion of her most recent publication, The Melancholia

of Class (Repeater Books, 2021), this conversation with Cynthia Cruz

10:00 — 12:30

will deal with contemporary forms of melancholia and the one related

RITCS (cinema),

to class in particular. Although ‘working class’ seems to be erased from

A. Dansaertstraat 70,

our everyday vocabulary, it does not cease to exist. It is rather that the

1000 Brussel.

working class is the one class people aim to move away from, either via

Enkel voor studenten radio & DK

drug abuse and other self-destructive behaviors, or through professional

For radio & DK students only

success entering the dominant middle class. Although the latter option
appears to be the more healthy one and in accordance with dominant

NL

ideas about merit and responsibility, Cruz argues that this desired social

stallatie kun je zo veel doen. In deze workshop leer je de beginselen van

mobility may entail a profound sense of loss (of oneself).

beatboxen. Samen live muziek maken!”

Cynthia Cruz is the author of six collections of poems. Disquieting:

Essays on Silence, a collection of critical essays exploring the concept of

Met een straffe beat, stevig lippen- en stemwerk én een geluidsin-

Kjen Descheemaecker aka Devoo Beatbox is Belgisch kampioen
beatbox.

silence as a form of resistance, was published in 2019. The Melancholia

of Class, an examination of Freudian melancholia and the working class,

ENG

was published by Repeater Books in 2021. Cruz earned an MA in German

a sound system. In this workshop, you learn the basics of beatboxing.

Language and Literature from Rutgers University and is currently pursu-

Producing live music together!

ing a PhD at the European Graduate School where her area of research is
psychoanalysis and philosophy.

MA 24 JAN 2022

You can do so much with a strong beat, solid lip and voice work and

Kjen Descheemaecker aka Devoo Beatbox is Belgian champion
beatbox.
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MO 24 JAN 2022

DI 25 JAN 2022

29

TU 25 JAN 2022

ENG

Working Songs Vol. 1

their quality of life and social relationships. Throughout history people
have been singing together in order to endure hard working conditions.

Introduction by Sanja Mitrović

Music and labour are intrinsically connected, playing a central role in the
community building.

14:00 — 15:30

Theatre director Sanja Mitrović proposed an alternative reading of

RITCS (cinema),

traditional working songs at an event organised at the Ancienne Belgique

A. Dansaertstraat 70,

music venue in Brussels in January 2021. In the set up reminiscent of

1000 Brussel

a live concert, a number of guests were invited to interpret a selection

Reservatie/Reservation: tickets.ritcs.be
NL

Work is an important element of an individual’s sense of self-worth,

of working songs. The contributors included Miss Angel (with DJ Black

Werk is een belangrijk element van iemands gevoel van eigenwaarde,

van de kwaliteit van zijn leven en van zijn sociale relaties. Door de
geschiedenis heen hebben mensen samen gezongen om zware arbeidsomstandigheden te kunnen doorstaan. Muziek en arbeid zijn intrinsiek met
elkaar verbonden en spelen een centrale rol in de gemeenschapsvorming.
Theaterregisseur Sanja Mitrović stelde een alternatieve lezing van
traditionele werkliederen voor tijdens een evenement in de Ancienne
Belgique in Brussel in januari 2021. In een set-up die deed denken aan een live
concert, werden een aantal gasten uitgenodigd om een selectie van werkliederen te interpreteren. Onder de deelnemers bevonden zich Miss Angel (met
DJ Black Mamba), DJ Rokia Bamba, Lander Gyselinck (met Simon Jermyn

Mamba), DJ Rokia Bamba, Lander Gyselinck (with Simon Jermyn and
Hendirk Lasure), Tarek Halaby (with Simon Thierree and Carlos Garbin),
Ana Naqe (with Suhamet Latifi, Enrique Noviello and Sali Ramadan),
and Joelle Sambi (with Nicolas Pommier). They were adapting songs describing hardships of forced labour, as well as songs celebrating workers’
communities and labour as joy.
The reinterpretation of songs on the AB main stage, as well as short
conversations with the participating artists, were filmed and recorded
live but without an audience, due to the COVID-19 restrictions.

Working Songs Vol. 1 is a part of a PhD artistic research which
Mitrović is conducting at RITCS and VUB.

en Hendrik Lasure), Tarek Halaby (met Simon Thierree en Carlos Garbin),
Ana Naqe (met Suhamet Latifi, Enrique Noviello en Sali Ramadan), en Joelle
Sambi (met Nicolas Pommier). Zij bewerkten liederen die de ontberingen van
dwangarbeid beschreven, maar ook liederen die de arbeidersgemeenschap
en arbeid zelf als vreugde vierden. En alle gevoelens tussen die uitersten.
De herinterpretatie van de liederen op het AB-hoofdpodium, alsook
de gesprekken met de deelnemende artiesten, werden live gefilmd en opgenomen, maar zonder publiek omwille van de COVID-19 beperkingen.

Working Songs Vol. 1 is een onderdeel van een artistiek doctoraatsonderzoek dat Mitrović voert aan RITCS en VUB.
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The Many and
The People

Insanatorium
TransfoCollect

Dieter Lesage

Tussen/between 19:00 & 22:00
Bottelarij (Grote Studio/Big Studio),

16:00 — 16:40

Delaunoystraat 58,

ONLINE

1080 Brussel

Reservatie/Reservation:

Reservatie/Reservation: tickets.ritcs.be

tickets.ritcs.be
NL

De frase die zegt “wij zijn de velen, zij zijn de weinigen”, is een emi-

nent politieke zin, in de mate dat zij de samenleving verdeelt in twee
kampen, waarbij het ene kamp op een gesofisticeerde wijze pretendeert
het geheel te zijn. De naam van de velen is gesofisticeerd in die zin dat

NL

waarbij chronische ziektes van onze tijd kunnen behandeld worden.
Een unwellness-salon waar het niet goed of beter moet gaan maar waar
lichaam, geest en verbeelding verzorgd worden. Iedereen van harte welkom.

hij tegelijk verzamelt en verdeelt. De naam van de velen zegt uit zichzelf

Het publiek mag binnen en buiten lopen tussen 19u en 22u.

dat zij veelvuldig is en als zodanig kan men zeggen dat het begrip van de
velen verzamelt. Tegelijk veronderstelt het begrip van de velen dat er een
andere is die eraan is tegengesteld, met name de weinigen. Als zodanig
kan men zeggen dat de velen verdeelt.
ENG

TransfoCollect nodigt u uit in haar Insanatorium: een ontmoeting

ENG

TransfoCollect invites you to its Insanatorium, where chronic illness-

es of our times can be treated.
An unwellness salon where it is not necessary to be well or better, but

The phrase that says that “we are the many, they are the few” is

an eminently political one, insofar as it divides society into two camps,
whereby one camp in a sophisticated way pretends to be the whole.
The name of the many is a sophisticated one in the sense that it both as-

where body, mind and imagination are cared for. You are very welcome.
The audience can go in and out the Insanatorium between 7 pm
and 10 pm.

sembles and divides. The name of the many itself says that it is manifold
and as such one can say that the many assembles. At the same time, the
many presupposes that there is an other opposed to it, which are the few,
and as such one can say that the many divides.
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International Critics Award, shared with Hiroshima mon amour. In com-

Araya

parison with classics like Hiroshima mon amour, Les 400 Coups or Naz-

arin, Araya is lesser known, but it’s more than worth (re)discovering this

Introductie door/Introduction by

cinematographic pearl in Venezuelan cinema.

Wouter Hessels
19:30 — 21:00

Airbox Tournée Logé

ONLINE Ism/in collaboration
with CINEMA RITCS
Reservatie/Reservation: tickets.ritcs.be

20:00 — 21:00
NL

Met alleen een cameraman aan haar zijde regisseerde Margot

ONLINE (tot/until JAN 28)

Benacerraf (°1926) de poëtische, narratieve documentaire Araya, gedraaid

Reservatie/Reservation:

in overweldigend zwart-wit. Het schiereiland Araya in het Noord-Oosten

tickets.ritcs.be

van Venezuela wordt al vijfhonderd jaar ontgonnen voor haar zout.
Benacerraf brengt een prachtige ode aan de inwoners van Araya die

NL

Na een mislukte zoektocht naar een kot, besluit een student om dit

allemaal zeer intens betrokken zijn bij de zoutverwerking. Dit pure men-

schooljaar te overnachten op zijn school. Elke week brengt hij samen met

senwerk staat echter op het punt overgenomen te worden door machines.

een gast de nacht door op een andere locatie in het schoolgebouw. Samen

Araya werd geselecteerd voor het Filmfestival van Cannes in 1959 en won

vullen ze de avond met allerlei activiteiten, in de vorm van 3 korte rubriekjes.

samen met Hiroshima mon amour de Prijs van de Internationale Kritiek.

Deze aﬂevering zal zich afspelen in het RITCS café. Dit keer wordt het een

In vergelijking met klassiekers uit 1959 zoals Hiroshima mon amour, Les

uitgebreide uitzending, met meerdere gasten en met muzikale ondersteuning.

400 Coups en Nazarín is Araya minder bekend. Toch is het meer dan

In het kader van Future Narratives wordt er ook geëxperimenteerd met nieuwe

de moeite waard om deze onbeminde, cinematografische parel uit de

technologieën, zodat de uitzending naar een nóg hoger niveau getild wordt.

Venezolaanse cinema te (her)ontdekken.
ENG

After an unsuccessful search for a room, a student decides to spend

With only a two-person crew, director Margot Benacerraf (°1926)

the nights at his school this year. Each week, he and a guest spend the

created the fascinating poetic narrative documentary, Araya, filmed in

night at a different location in the school building. Together, they pass the

overwhelming black and white. For five hundred years, the Araya pen-

evening with all sorts of activities, in the form of three short topics.

ENG

insula in northeastern Venezuela has been mined for its salt. Benacerraf

This episode will take place in the RITCS café. It will be an exten-

captures Araya’s inhabitants so intensely involved in harvesting the salt

sive broadcast, with multiple guests and with musical contributions. In

just before the violent transformation of the salt operation by machines.

the frame of Future Narratives, there will also be experiments with new

Araya was selected for the Cannes film festival in 1959 and won the

technologies, so that the broadcast can be raised to an even higher level.
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ENG

What do voice agencies want to hear, what are good qualities

in a voice? Or in other words: how can you prepare well for a casting?
Of course, sound examples will be used: what is a good voice for a par-

Casting:

ticular job and why? But we will also hear examples of voices that do not

wat wordt er van een stem verwacht?

live up to expectations. Open your ears and come and listen.
Eli Sundermann grew up in sound studios where his father and grandfather worked as musicians and/or composers. He later worked for more

Casting:

than 10 years in various audio post-production and commercial sound

what is expected of a voice?

studios in Belgium. He worked for agencies such as Grey, TBWA, BBDO,
…. and did voice recordings and sound designing and mixing for several

Eli Sundermann

award winning TV formats. Together with his father Fritz Sundermann, he
is the duo behind the creative sound studio Chez Freddy.

10:00 — 12 :00
RITCS (cinema), A. Dansaertstraat 70, 1000 Brussel
Reservatie/Reservation: tickets.ritcs.be
NL

Wat willen stemmenbureaus graag horen, wat zijn goede eigen-

Before the Dying of
the Light (2020)

schappen van een stem? Of anders gezegd: hoe kun je je goed voorbereiden op een casting? Er zullen uiteraard geluidsvoorbeelden gebruikt

Nagesprek met/Aftertalk with

worden: wat is een goede stem voor een welbepaalde opdracht en waar-

Ali Essaﬁ & Nedjma Hadj Benchelabi

om? Maar even goed kunnen we voorbeelden horen van stemmen die niet
voldoen aan de verwachtingen. Zet je oren open en kom mee luisteren.
Eli Sundermann groeide letterlijk op in geluidsstudio’s waar zijn

14:00 — 15:10
RITCS (cinema),

vader en grootvader werkten als muzikanten en/of componisten.

A. Dansaertstraat 70, 1000 Brussel

Later werkte hij gedurende meer dan 10 jaar in verschillende audio post-

3/5 euros

productie en commerciële geluidsstudio’s in België. Hij werkte voor

Reservatie/Reservation: tickets.ritcs.be

agentschappen als Grey, TBWA, BBDO, …. en deed stemopnames en
sound designing en mixage van meerdere bekroonde TV formats. Samen

NL Deze fonkelende collage vol posters, tijdschriftcovers, archief-

met zijn vader Fritz Sundermann vormt hij het duo achter de creatieve

beelden, jazz muziek en cartoons neemt je mee naar de Marokkaanse

geluidsstudio Chez Freddy.

kunstscene uit de jaren zeventig, gezien vanuit het perspectief van de
kunstenaars en acteurs zelf. Velen van hen zouden in de gevangenis
belanden of spoorloos verdwijnen.
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Before the Dying of the Light, opgedragen aan alle slachtoffers van
censuur en onderdrukking, roept met de wild gemonteerde fragmenten
een tijd op vol opwinding over de toekomst, uitgedoofd door de repres-

Psychotische politiek
Psychotic politics

sieve jaren onder koning Hassan II. Door de beelden nu opnieuw te laten
Met/with Lieven De Cauter,

zien, laait het vuur weer even op.
De film werd opgenomen in de programmatie van IDFA 2020 (IDFA

Isabel Millar, Katrien Jacobs

Competition for Mid-Length Documentary).
18:00 — 19:30
Na de film gaat Nedjma Hadj Benchelabi in gesprek met filmregis-

ONLINE

seur Ali Essafi, over Tegen-Cultuur en een Tegen-Canon binnen de beel-

Reservatie/Reservation: tickets.ritcs.be

dende kunsten.
NL

De wereld barst van complottheorieën. Waarom? Complexe kwes-

This glittering collage of posters, magazine covers, archive footage,

tie. Niet alleen omdat ze gretig verspreid worden door perfide instanties,

jazz music, and cartoons takes you back to the art scene of 1970s Morocco,

terwijl mensen gevangen zitten in een informatiebubbel die aangestuurd

viewed from the perspective of the artists and actors themselves. Many of

wordt door de feedbackloop van algoritmes, maar ook en vooral omdat

them were to end up in prison or disappear without a trace.

mensen de wereld zoals hij is niet meer willen aanvaarden, en dus een

ENG

Dedicated to the victims of censorship and oppression, Before the

alternatieve waan verkiezen. De klimaatverandering is een fictie, een

Dying of the Light employs riotously edited fragments and evokes a time

hysterie, die door de klimaatkerk wordt verspreid om een klimaatdictatuur

of excitement about the future, before it was extinguished by repression.

te installeren. Migratie is een doelbewuste ‘omvolking’ door ‘cultuurmarxi-

The film has been shown at IDFA 2020, as part of the IDFA

sten’ om de westerse, christelijke cultuur te vernietigen. Deze hallucina-

Competition for Mid-Length Documentary.

tie van het complot kan tot terreurdaden leiden: Anders Behring Breivik,
Brendon Tarrant, Jürgen Conings. De Coronapandemie is een griepje dat

After talk by Nedjma Hadj Benchelabi with film director Ali Essafi.

door Bill Gates misbruikt wordt om ons microchips te laten inspuiten.

Conversation on the Counter-Culture, Counter-Canon within the visual

Enzoverder enzovoort. En, u wist het nog niet maar … de aarde is plat.

arts scene.

Bruno Latour noemde de verwerping van de gemeenschappelijke wereld een nieuwe politieke attractor: ‘hors-sol’, weg van de wereld. De ‘verwerping’ van de werkelijkheid was voor Freud de definitie van psychose,
tegenover neurose die gebaseerd is op ‘verdringing’. Tijd dus om ons te
buigen over de raadsels van de psychotische politiek. Gesprek met gasten Isabel Millar, filosofe en psycho-analyste, auteur van The psychoana-

lysis of Artificial Intelligence, en Katrien Jacobs, onderzoeksjournaliste,
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auteur van Radicaal rechtse seks, ingeleid en gemodereerd door Lieven
De Cauter.
ENG

The world is full of conspiracy theories. Why? Big question. Not

only because they are eagerly spread by perfidious agencies and
people are trapped in an information bubble controlled by feedback loops
of algorithms. But also and particularly because people no longer want
to accept the world as it is, and so prefer an alternative delusion. Climate
change is a hoax, a fiction, a hysteria, spread by the ‘climate church’ to
install a ‘climate dictatorship’. Migration is a deliberate ‘replacement’ by
‘cultural Marxists’ to destroy Western Christian culture. This hallucination can lead to acts of terror: Anders Behring Breivik, Brendon Tarrant,
Jürgen Conings. The Corona pandemic is a ﬂu Bill Gates is using to have
us injected with microchips. And so on and so forth. And, you did not
know it yet but …the earth is ﬂat. Bruno Latour called the rejection of the

Deconstructie van
de male gaze:
creatie van een lichamelijke
visuele ervaring.

Deconstructing
the male gaze:
creating a corporeal visual experience.
Met/with Basje Boer, Nadine Baboy, Amandine Klee, Charlotte De Cort.

common world a new political attractor: ‘hors-sol’, away from the world.

10:00 — 12:30

The ‘rejection’ of reality was for Freud the defining process of psychosis,

ONLINE

as opposed to neurosis based on ‘repression’. Time to address the riddles

Reservatie/Reservation: tickets.ritcs.be

of psychotic politics. Conversation with guests Isabel Millar, philosopher
and psychoanalyst, author of The psychoanalysis of Artificial Intelligence,
and Katrien Jacobs, investigative journalist, author of Radical Right Sex,
introduced and hosted by Lieven De Cauter.

NL

Filmwetenschapper Laura Mulvey lanceerde in 1975 de term “male

gaze”, met als doel te onderzoeken welke rol gender speelt in cinema.
Schrijver Basje Boer gaat in een lezing dieper in op de betekenis van de
male gaze en de verschillende manieren waarop deze wordt gebruikt, om
tot een mogelijk antwoord te komen op de vraag wat de “female gaze”
zou kunnen zijn.
Na haar inleiding tot de (fe)male gaze gaat Basje Boer rond de tafel zitten met actrice en danseres Nadine Baboy, director of photography
Amandine Klee en met regisseur-onderzoeker Charlotte De Cort (RITCS).
Samen gaan ze in gesprek over de dominante male gaze in de populaire
dansfilm (die per definitie het etaleren van het menselijk lichaam inhoudt),
en exploreren ze de mogelijkheden voor de female gaze in dit genre.
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ENG

Film scholar Laura Mulvey launched the term “male gaze” in 1975,

media en toepassingen in de realiteit.

with the aim of exploring the role of gender in cinema. In a lecture, writer

wtFOCK kende vijf seizoenen en een speciale lockdownversie -

Basje Boer will explore the meaning of the male gaze and the different

wtFOCKDOWN - tijdens de coronapandemie. wtFOCK was de populair-

ways in which the term is used, in order to arrive at a possible answer to

ste Google-zoekterm van 2019 in België. De laatste seizoenen haalden

the question of what the “female gaze” might be.

gemiddeld 10 miljoen views per seizoen en de serie werd gekroond tot

After her introduction to the (fe)male gaze, Basje Boer will sit

“Beste Online Fictie” van 2020.

down with actress and dancer Nadine Baboy, director of photography

Bram Renders en Koen Freson vertellen over de specifieke verhaal-

Amandine Klee and director-researcher Charlotte De Cort (RITCS).

vorm binnen de real time clipstructuur van de reeks en over de transme-

Together they will discuss the dominant male gaze in the popular dance

diale vertelling waar verhaal en marketing in elkaar overvloeien en elkaar

film (which by definition implies the display of the human body), and they

bijgevolg versterken.

will explore the possibilities for the female gaze in this genre.

Koen Freson (Hoofd Content Sputnik Media) Bram Renders (scenarist)

WtFOCK

ENG

wtFOCK is a web series about the lives of a group of young people

inside and outside of high school. Several 16 –to- 17 year- old high school
Met/with Koen Freson & Bram Renders

students are followed on the turbulent road to adulthood. Both the magic
and the monstrosity of teenage life are addressed through themes of sexu-

15:00 — 17:00

al orientation, identity, bullying, body image, falling in love and friendship.

RITCS, aula 3, A. Dansaertstraat

The series, which is based on the Norwegian web series SKAM, not

70, 1000 Brussel

only tells the story through the classic audiovisual storyworld, but a new layer

Reservatie/Reservation:

was added on top of it, by the use of social media and real -life -extensions.

tickets.ritcs.be

wtFOCK had five seasons and a special lockdown version wtFOCKDOWN - during the corona pandemic. wtFOCK was the most

wtFOCK is een webserie over het leven van een groep jongeren bin-

popular Google search term of 2019 in Belgium. The final seasons

nen en buiten de middelbare school. De serie volgt enkele 16 à 17-jarige

reached an average of 10 million views per season and the series was

scholieren op de turbulente weg naar volwassenheid. Zowel de magie als de

crowned “Best Online Fiction” of 2020.

NL

monsterlijkheid van het tienerleven komen aan bod via thema’s als seksuele

Bram Renders and Koen Freson talk about the specific story form within

geaardheid, identiteit, pestgedrag, body image, verliefdheid en vriendschap.

the real time clip structure of the series and about the transmedia narrative

De reeks, die gebaseerd is op de Noorse webserie SKAM, vertelt

where story and marketing merge and consequently reinforce each other.

het verhaal niet enkel via de klassieke audiovisuele verhalenwereld, maar

Koen Freson (Head of Content Sputnik Media) -

er werd een nieuwe laag bovenop gelegd door het gebruik van sociale

Bram Renders (scriptwriter)
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Alle geheugen is
diefstal:

verlamd door dystopisch nihilisme, maar als actieve verzamelaars van

over het terugvorderen van de verhalen

en de verschrikkelijke realiteiten waarmee we te maken hebben.”

nieuwe metaforen en onvertelde verhalen, “die een beetje meer in overeenstemming zijn met de verbazingwekkend prachtige mogelijkheden

die ons verenigen.
ENG

All memory is theft:

Who owns our imagination in a world of existential vertigo where

truth has become a shipwrecked refugee? Is it not the storyteller who

reclaiming storytelling & belonging.

can contain contradictions, who can slip between the languages we have
been given and who can become a time-traveler of the imagination?

Johan Grimonprez

Uruguayan writer Eduardo Galeano once coined that we are not
made of atoms, but of stories. Storytelling is what holds us together, or

19:30 — 21:30

tears us apart, shaping our very idea of belonging.

ONLINE

Johan Grimonprez, multimedia artist, filmmaker and curator, ex-

Reservatie/Reservation: tickets.ritcs.be

plores the concept of ‘belonging’ through examples plucked from film
history and/or a media-archeology framed by philosophical tools. In a

Wie bezit onze verbeelding in een wereld van existentiële vertigo

dialogue about counter-cultural applications, through our own story-

waar de waarheid een ontheemde schipbreukeling is geworden? Is het

telling in art and/or film practice, we figure out how we belong together

niet de verteller die tegenstrijdigheden kan omvatten, die kan glijden

while choreographing the stories we share. This is what writer Rebecca

tussen de talen die ons zijn gegeven en die een tijdreiziger van de ver-

Solnit calls the “duty of delight’: to find new joyful ways of storytelling.

beelding kan worden?

Not as victims of a future, paralyzed by dystopian nihilism, but as active

De Uruguayaanse schrijver Eduardo Galeano meldde ooit dat wij niet

agents that garner new metaphors and untold stories, “that are a little

uit atomen bestaan, maar uit verhalen. Verhalen houden ons samen, of

more commensurate with the amazingly wonderful possibilities and the

scheuren ons uiteen, en geven vorm aan ons idee van samenhoren.

terrible realities that we face.”

NL

Johan Grimonprez, filmmaker en curator, verkent het concept
‘samenhoren’ aan de hand van voorbeelden uit de filmgeschiedenis en/
of een media-archeologie binnen een filosofisch denkkader. In een dialoog over toepassingen in de tegencultuur onderzoeken we aan de hand
van onze eigen vertelpraktijken in kunst en film hoe we ons samenhoren
vormgeven in de verhalen die we delen. Dit is wat schrijfster Rebecca
Solnit de “plicht tot verrukking” noemt: het vinden van nieuwe, vreugdevolle manieren om te vertellen. Niet als slachtoffers van een toekomst,
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VR/FR 28 JAN 2022

The paradigm shift in broadcast and live entertainment towards

virtual and extended reality productions is asking for a complete rethink of
artist-technology relations, technicians’ competencies, pre/postproduc-

Geschiedenis, heden en toekomst van

tion workﬂows, and - most importantly of all - opening a pandora’s box of

XR in broadcast en liveentertainment.

new ways of telling stories for directors and artists.
Where did this shift start and where are we heading to? Let us take
you on the XR rollercoaster by dissecting a few real-life projects that
marked the coming of age of this technology. We will present some be-

History, present and future of the use of

hind-the-scenes footage and technical insights into some of the world’s

XR in broadcast and live
entertainment.

first projects, with directors who had the guts to go for this new way of
storytelling.
During this session, we will discover together what XR might mean

Met/with Michael Al-Far (CEO of Malfmedia Ltd.), Hans Cromheecke
(Chief Wizard at AV Wizard), Maarten Francq (Researcher at RITCS)
10:00 — 12:00

for broadcast and live entertainment in the near and far future and we will
be happy to open the discussion to hear your thoughts.

Charbon,

ONLINE

praten over een film in wording.

Reservatie/Reservation: tickets.ritcs.be
NL

ENG

De paradigmaverschuiving in broadcast en live entertainment naar vir-

tual en extended reality producties vraagt om een complete herdenking van

Charbon,
the process.

de relatie artiest-technologie, de competenties van technici, pre/postproductie workﬂows en - het belangrijkste van alles - het ontvouwt allerlei nieu-

Met/with Manu Riche, Hayder Helo,

we manieren om verhalen te vertellen, zowel voor regisseurs als artiesten.

Edoardi Ripani and others

Waar is deze verschuiving begonnen en waar gaan we naartoe? Laat
je meenemen op de XR- rollercoaster aan de hand van een analyse van

14:00 — 16:00

een paar reeds uitgevoerde projecten, die elk op zich mijlpalen waren in

De Bottelarij (Grote Studio, Big Studio),

de ontwikkeling van deze nieuwe technologieën.

Delaunoystraat 58, 1080 Brussel.

Op het programma: achter de schermen kijken van enkele van de eerste

Reservatie/Reservation: tickets.ritcs.be

XR-projecten, met makers die het lef hadden om voor deze nieuwe manier van storytelling te gaan.
VR 28 JAN 2022
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Manu Riche maakt een autobiografische film over zijn grootvader,

zijn vader en zichzelf, waarin het verleden van de fossiele brandstoffen
de gemeenschappelijke noemer is. De grootvader van Manu Riche was
steenkoolingenieur, en zijn vader was petroleumhandelaar. Zelf is hij, als
filmmaker, het laatste derivaat van die generatie.

and his father was a petroleum dealer. He is, as a filmmaker, the latest
derivative of that generation.
But how did this film project bring me to James Lovelock and Lynn
Margulis?
James Lovelock is a 102-year-old chemist and engineer. He is the

Maar hoe komt het dat dit filmproject hem bij James Lovelock en
Lynn Margulis heeft gebracht?

inventor of Gaia: the earth itself is a living organism. He was the first to
speak of the ‘Anthropocene Era’.

James Lovelock is een 102-jarige chemicus en ingenieur. Hij is de

Lynn Margulis was a microbiologist, she died in 2011. She was able

bedenker/uitvinder van Gaia: de aarde zélf is een levend organisme. Hij is

to prove to James Lovelock and eventually to the entire scientific world

de eerste die over het ‘antropocene tijdperk’ spreekt.

that it is precisely the cooperation of the various organisms on earth that

Lynn Margulis was microbiologe, ze overleed in 2011. Zij heeft aan

gives LIFE. Without life, and therefore without cooperation between mi-

James Lovelock en uiteindelijk aan de gehele wetenschapswereld kun-

cro-organisms and organisms in general, there can be no living earth and

nen bewijzen dat precies de samenwerking van de verschillende organis-

therefore no stable atmosphere through which something like mankind

men op aarde LEVEN geeft. Zonder leven en dus zonder samenwerking

could arise and exist.

tussen micro-organismen en organismen tout court, is er geen levende

The film Charbon is a journey through the future of the last century.

aarde mogelijk en dus evenmin stabiele atmosfeer waardoor zoiets als de

A century that was characterised by wars that spawned even more wars.

mens kon ontstaan en kan bestaan.

The engines of those wars were coal and petroleum, the sources of

De film Charbon is een reis door de toekomst van de afgelopen
eeuw. Een eeuw die gekenmerkt werd door oorlogen die nog meer
oorlogen hebben voortgebracht. De motoren van die oorlogen zijn steenkool en petroleum, de energiebronnen die de acceleratie van de toekomst
hebben veroorzaakt.

energy that caused the acceleration of the future.
A conversation with Manu Riche, Hayder Helo, Edoardo Ripani en
anderen.
About the making of a film and about an investigation into the cooperation of different actors, a film that tells a story today about the last

Een gesprek met Manu Riche, Hayder Helo, Edoardo Ripani en

century.

anderen.
Over het maken van een film en over een onderzoek naar de samenwerking van verschillende actoren, een film die vandaag een verhaal over
de vorige eeuw vertelt.
ENG

Manu Riche is making an autobiographical film about his grand-

father, his father and himself, in which the past of fossil fuels is the
common denominator. Manu Riche’s grandfather was a coal engineer,
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826 vestigingen in de Verenigde Staten en tientallen andere gelijkgestemde groepen over de hele wereld.

Hoe kan je kunst
inzetten in de
samenleving?

ENG

In a conversation with the American writer Dave Eggers, interviewer

Ernest Mathijs elaborates on the 826 Valencia project, which was founded
by author Dave Eggers and Nínive Calegari in San Francisco in 2002.
The idea was simple: they wanted to support overburdened teachers

How to use art in
society?

and connect caring adults with neighborhood students who needed a
little help with their writing.
826 Valencia is a nonprofit organization dedicated to supporting

A conversation and Q&A with author/Een conversatie en Q&A met
auteur Dave Eggers

under-resourced students ages six to eighteen with their creative and
expository writing skills and to helping teachers inspire their students to
write. Their services are structured around the understanding that great

Datum en tijd tbc – check RITCS website voor de laatste info
Date and time tbc- check RITCS website for up-to-date information
NL

succesvolle schrijf- en bijlescentra op te zetten. Er zijn nu negen officiële

In een gesprek met de Amerikaanse schrijver Dave Eggers gaat inter-

viewer Ernest Mathijs dieper in op het project 826 Valencia, dat in 2002
opgericht werd in San Francisco door auteur Dave Eggers en Nínive Calegari.

leaps in learning can happen with one-on-one attention and that strong
writing skills are fundamental to future success. Due to the success of
the model, a separate organization called 826 National was founded in
2008 to help other cities launch their own successful writing and tutoring
centers. There are now nine official 826 chapters in the United States,
inspiring dozens more like-minded groups around the world.

Het idee was simpel: ze wilden overbelaste leraren ondersteunen
en geëngageerde volwassenen in contact brengen met leerlingen uit de
buurt die een beetje hulp nodig hadden bij het schrijven.
826 Valencia is een non-profit organisatie gewijd aan het ondersteunen van kansarme leerlingen tussen zes en achttien jaar met hun
(creatieve) schrijfvaardigheden en aan het helpen van leraren om hun
leerlingen te inspireren tot schrijven. De organisatie is ervan overtuigd
dat grote sprongen in het leren kan gebeuren met één-op-één aandacht
en dat sterke schrijfvaardigheden fundamenteel zijn voor toekomstig
succes. Vanwege het succes van het model werd in 2008 een aparte organisatie opgericht, 826 National, om andere steden te helpen hun eigen
TO BE CONFIRMED
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RITCS School of Arts enga-

ENG

RITCS School of Arts is com-

geert zich om elk evenement

mitted to making every event run

veilig te laten verlopen. We hand-

safely. We enforce the measures

haven de maatregelen zoals die

as communicated by the gov-

gecommuniceerd worden door

ernment. It is possible that, due

de overheid. Het is mogelijk dat,

to new measures or new travel

omwille van nieuwe maatre-

regulations

gelen of nieuwe reisvoorschrif-

certain parts of Future Nar-

ten binnen Europa, bepaalde

ratives III may eventually only

delen van Future Narratives III

take place online. The pro-

uiteindelijk enkel online kunnen

gramme is regularly updated

plaatsvinden. Het programma

online. Do you have any fur-

wordt regelmatig online geüp-

ther questions? Please contact

datet. Heb je bijkomende vra-

Inge.Pieters@vub.be.

gen? Neem dan contact op met
Inge.Pieters@vub.be
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