Tessenderlo

Herselt

Hulshout

Activiteit: Onthaastwandeling met ezels

Dag

Datum en uur: zon 28 okt om 14.00 uur
Locatie: Beleefboerderij De Vliertuin (Donkstraat 22,
2230 Ramsel)

Locatie: Infopunt Poort Gerhagen, Bosmuseum,
Zavelberg 10, 3980 Tessenderlo (aanrijden via
Heggebossenweg)
Poort Gerhagen vertoont de documentaire ‘In Pursuit of
Silence’ (Op Zoek naar de Stilte), een documentaire van
de Amerikaanse filmmaker Patrick Shen, waarin hij de
betekenis en het effect van stilte, geluid en lawaai op de
hedendaagse mens exploreert. In een trip rond de wereld
verkennen we de geheime aard van de stilte - van de
stilte in de afgelegen Amerikaanse wildernis over Japanse
zenkloosters naar de hallucinante afwezigheid van stilte in
hedendaagse grootsteden, waar geluidshinder ongezond
wordt en agressie en stress veroorzaakt. Er is immers geen
enkel aspect van het menselijk bestaan waar geluid en zijn
tegenhanger stilte geen invloed op hebben.
Kostprijs:

gratis deelname

Kostprijs: €13,00 per persoon
Inschrijven (verplicht) en info:
- info@devliertuin.be of 0479 705 069

Activiteit: Muzikale voorstelling in de Sint-Michielskerk
Datum en uur: vrij 19 okt van 20.00-23.00 uur
Locatie: St. Michielskerk - Netestraat 3, 2235 Westmeerbeek
Tijdens de nacht van het Kempens erfgoed kan je in de
Sint-Michielskerk luisteren naar een mooi muziekrepertoire,
gebracht door lokale artiesten.
Naast de Sint-Michielskerk bevindt zich een kerkruïne
die al een tijdlang verborgen gaat achter stellingen voor
de renovatie. In het Ceustershuisje vlakbij de ruïne is een
tentoonstelling en kan je iets drinken terwijl je uitleg krijgt
over de toekomstplannen. Je kan ook deelnemen aan een
rondleiding in de ruïne om 20u00, 20u45 en 21u30.
Kostprijs:

Stilte
van de
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Datum en uur: zat 27 okt van 17.00 uur tot 20.00 uur

Draag voor deze activiteit zeker stevige, gesloten schoenen.

gratis

Inschrijven: Niet nodig voor de muzikale voorstelling en
de tentoonstelling. Voor deelname aan de rondleiding
in de ruïne inschrijven via cultuur@hulshout.be
Info: www.hulshout.be en www.nachtkempenserfgoed.be
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Activiteit: Film ‘In Pursuit of Silence’ (Patrick Shen - 2015)

Wist je dat ezelwandelingen ideaal zijn om te onthaasten?
De rust van de natuur rondom, het getik van de hoeven
en vooral de ezels die onze stemming perfect kunnen
aanvoelen... Ze helpen je om jezelf tegen te komen. Onder
begeleiding van Karen van beleefboerderij de Vliertuin
ontdek je samen met enkele ezels de deugddoende rust van
het prinsheerlijk platteland de Merode. De wandeling duurt
ongeveer 2u. Nadien kan bij een drankje en koekje uit de
streek nog nagepraat worden over de wandeling.

PR

IN S H EERL

IJ K

Inschrijven (verplicht): www.tessenderlo.be/DagvdStilte
Info: www.tessenderlo.be
info@demerodeonline.be

Averbode

Westerlo

Geel

Activiteit: Poëtische Stiltewandeling
Datum en uur
- zon 28 okt van 10.00 uur tot 12.00 uur

Ieder jaar eind oktober is er de campagne ‘Dag van
de Stilte’. Op zondag 28 oktober 2018 gaat in heel
Europa de wintertijd in.

Locatie: De Beeltjens Westerlo (vertrekplaats wordt later
meegedeeld aan de inschrijvers)

We draaien de klok één uur terug. Of beter: we zetten de wijzers één uur stil. Even lijkt er rek te zitten
op de kloktijd. Even wat minder nood om op tijd te
zijn, om een deadline te halen.
Tal van organisaties nemen initiatieven op diverse
locaties. Stilte is universeel, zij is van niemand en
van ons allemaal. Zij verbindt mensen met elkaar,
ongeacht cultuur, religie of politieke overtuiging.
Het doel van deze jaarlijkse dag is om de waarde
van stilte en innerlijke rust onder de aandacht te
brengen.
In deze folder lees je waar je terecht kunt in de
Merode voor de Dag van de Stilte.

Activiteit: Stiltewandeling
Datum en uur
- zat 27 okt om 19.00 uur
- zon 28 okt om 08.00 uur en om 14.00 uur
Duur: 2,5 uur
Locatie: Averbode Bos & Heide (vertrekplaats wordt later
meegedeeld aan de inschrijvers)
Op de “Dag van de Stilte” organiseren we 3 stilte- en natuurbelevingswandelingen: ‘s avonds bij de ondergaande zon,
in de ochtend en een in de namiddag. De wandelingen
lopen door het Merodegebied rond de abdij van Averbode
en zijn vergelijkbaar van parcours. De wandeling verloopt
in stilte, onder leiding van een stilte- en natuurgids. Wie wil,
kan na afloop van of in aanloop naar de wandeling in de
abdij overnachten.
Kostprijs
- wandelingen: gratis
- overnachtingen: betalend (zie website)

We wandelen stilzwijgend in De Beeltjens en laten de
zachte geluiden van de natuur zich vermengen met onze
ademhaling en voetstappen. Op enkele plaatsen wordt de
natuurlijke stilte aangevuld met poëtische interventies door
Assunta Geens en Mich van Caeneghem, en af en toe is ook
een zacht muziekje hoorbaar.
Kostprijs: gratis deelname
Inschrijven (verplicht):
- info@bibwesterlo.be (of in de bib zelf )
Info: 014 54 94 62 of www.westerlo.be

Activiteit:

‘Stilte’ solo concert - Steven Vrancken Neoclassical composer & artist

Datum en uur
- din 23 oktober van 13.15 uur tot 16.30 uur
Locatie:

Kapel OPZ Geel en ontmoetingscentrum
’t Vooruitzicht (Pas 200, 2440 Geel)

Merkwaardig dat Steven’s publiek en verschillende media
over zijn muziek praten door te verwijzen naar gerennomeerde neo-klassieke componisten en muzikanten als
Ludovico Einaudi, Keith Jarret, Arvo Pärt, Wim Mertens,
Olafur Arnalds, Nils Frahm… want in tegenstelling tot hen,
heeft Steven nooit een formele muzikale training gehad.
En mogelijk meer dan bij hen, staat de stilte centraal in z’n
muziek, zodat je die soms bijna zelf hoort spelen.
Proef de muziek al voor op https://stevenvrancken.com en
op Spotify.
Aansluitend een filosofisch gesprek in ontmoetingscentrum ‘t
Vooruitzicht met als thema: Wat doet muziek en stilte met jou?

Inschrijven (verplicht):
- via bezinningscentrum@abdijaverbode.be of
- via de website

Kostprijs:

Info: http://wandelen.abdijaverbode.be

Info: www.tvooruitzicht.com - 0499 51 31 51

gratis deelname

Inschrijven: niet nodig

