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Laurent Couline 

HOLLYWOOD  
IN LUIK

I Laurence Cordonnier

Wat hebben Beyoncé en  
Alain Chabat, de Cirque du 
Soleil en Luc Besson met elkaar 
gemeen ? De eerste twee 
kunnen dansen (denk aan de 
beroemde Carioca uit “La Cité 
de la Peur”) en beide anderen 
hebben gewerkt met dezelfde 
componist, Eric Serra. Maar wat 
ze alle vier met elkaar verbindt, 
is dat ze hebben samengewerkt 
met een kunstenaar van bij ons, 
Laurent Couline. 

H E R S TA L

Luik

Star WAW
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Vandaag reist Laurent Couline heel 
de wereld rond om zijn klanten te 
bedienen, want hij wordt gevraagd 
om voor de grootste producties 
kostuumtoebehoren te ontwerpen 
die men elders niet vindt.

En ze zijn de enigen niet ! Van Parijs tot 
Hollywood komt men in allerlei films 
en voorstellingen maskers, kostuums, 
toebehoren en andere creaties van 

Laurent Couline tegen. Bijvoorbeeld in 
“Valerian”, de jongste superproductie van Luc 
Besson, en tijdens de tournees van Beyoncé, waar 
hij de ster zelf moest aankleden ! 
Maar wie is Laurent Couline eigenlijk ? Een 
avonturier. Een knaap uit Aisne (een klein dorpje 
in de charmante en gelijknamige vallei in de 
buurt van Durbuy). Een knaap die graag 
droomde, plezier maakte en zijn grenzen 
verlegde. “Ooit ga ik naar Hollywood”, verklaarde 
de jongeman. Dat heeft hij niet alleen gedaan, 

maar hij ging zelfs veel verder ! Vandaag reist hij 
van China naar de Verenigde Staten en eigenlijk 
heel de wereld rond om zijn klanten te bedienen, 
want hij wordt gevraagd om voor de grootste 
producties kostuumtoebehoren te ontwerpen die 
men elders niet vindt.
Het verhaal van elk kostuum, toneelaccessoire, 
wapenrusting en masker begint nochtans dicht 
bij ons, in Milmort (Herstal), waar Laurent 
Couline vorm geeft aan de gekste dromen van 
zijn klanten, vanaf de eerste ontwerpschetsen tot 
de afwerking van zijn creaties. Daar, in de streek 
van Luik, hebben we een ontmoeting gehad met 
die kunstenaar, wiens wereld even betoverend is 
als een voorstelling in de Moulin Rouge.
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Weet u nog hoe die passie bij u is ontstaan ? 
Ik was nog heel jong toen ik al decors voor de 
dorpsfeesten ontwierp. Maar er speelde in het begin 
waarschijnlijk wat erfelijkheid mee. Mijn moeder, 
Michelle Dessouroux, zorgde voor de sinterklaas- 
opvoeringen in mijn dorp. Mijn vader, Pierre Couline, 
was juwelier. Mijn grootvader, Freddy Dessouroux, was 
ingenieur en herstelde ook speelgoed. En mijn 
schoonvader, Alain Lovenberg, maakt nog steeds etsen 
en graveerwerk op wapens – hij heeft er trouwens een 
uitgevoerd voor Steven Spielberg. Mijn andere 
grootvader, Walther Couline, ten slotte, was zeeman en 
een echte avonturier.  

Hebt u een speciale opleiding gevolgd ?
Het vak dat ik nu uitoefen, kun je nergens leren. Als 
kind was ik al dol op films. Ik kwam vervuld van 

dromen uit de bioscoop. Ik wilde een wereld scheppen, 
en monsters... Star Wars en Dark Crystal zijn films die 
echt een stempel op mij hebben gedrukt. Ik hield ook 
veel van Freddy Krueger, een toonaangevende acteur 
uit griezelfilms. In die tijd kocht ik magazines zoals Mad 
Movies, over fantastische, horror  en sciencefictionfilms. 
Op een dag las ik aan het einde van een magazine een 
publiciteit voor grimeercursussen aan de hand van 
videocassettes. Zo ben ik mijn vrienden beginnen te 
grimeren met valse brandwonden. Ik volgde de 
kunsthumaniora in Sint-Lucas. Tegenwoordig ben ik 
heel tevreden wanneer een vroegere lerares me vraagt 
om over mijn vak te komen spreken, want ik was 
indertijd een slechte en verstrooide leerling en heb zelfs 
enkele jaren moeten overdoen. Men geloofde niet  
in mij. Nochtans ben ik kunnen gaan doen wat ik  
graag doe.
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Heeft iemand u geholpen om van start te gaan ?
Dit vak kun je onmogelijk leren wanneer je niet 
reist. Toen ik begon, sprak ik slechts een beetje 
Engels, maar toch had ik het lef om naar Los 
Angeles te gaan. Ik belde aan bij de meesters van 
de machinale speciale effecten. Ik had een schaal-
model bij me en heb het geluk gehad dat Patrick 
Tatopoulos de deur voor mij opende. Dankzij zijn 
bijdragen aan superproducties zoals Batman en 
Godzilla is hij een autoriteit in zijn vak.

Waren er nog andere beslissende 
ontmoetingen ? 
Ik had het geluk Georges Dejardin te ontmoeten, 
de meester-pruikenmaker van de Koninklijke 
Opera van Wallonië. Hij was de eerste die in mij 
geloofde. Hij leerde me de basiselementen van 
het vak : valse neuzen maken, haarstukken... Dat 
beviel me voor 200 % ! Het was een openbaring 
voor mij, een opwelling van geestdrift. In die tijd 
was ik een beetje op de dool, maar eens ik zijn 
werk had gezien, werd alles duidelijk en zette ik 
me daar spontaan en helemaal voor in. Ik stapte 

uit mijn punkachtige wereldje en brak met mijn 
heavy-metalmakkers om al mijn tijd en geld te 
wijden aan het uitbouwen van mijn vak.
Een andere beslissende ontmoeting op mijn weg 
was die met Michel Strée, een idealistische rebel 
uit de jaren 80, die bekendheid verwierf door als 
jongeman een autobus te gijzelen. Onder 
bedreiging van valse wapens, deed hij die bus 
naar de RTBF rijden, waar hij misbruiken wilde 
aanklagen en zijn standpunt aan de wereld 
verkondigen. “Cowboy”, de film van Benoît 
Mariage, met Benoît Poelvoorde, is trouwens op 
dat voorval gebaseerd. Aan het einde van de film 
is er een lang interview met Michel Strée. Zijn 
actie was zeker geen goede oplossing, want veel 
te naïef, maar in mijn ogen was hij een Robin 
Hood. Hij stal letterlijk geld van de rijken om 
rond het Brusselse zuidstation eten te geven aan 
de armen. Toen ik hem ontmoette, geloofde hij 
in mij. Met hem hebben we middeleeuwse feesten 
georganiseerd om de waarden van echte 
ridderlijkheid te promoten, zoals het verdedigen 
van weduwen en wezen. 
Georges Dejardin en Michel Strée hebben mij 
vleugels gegeven. Vóór ik hen ontmoette, was ik 
verdoofd doordat ik het leven niet begreep. Maar 
dankzij hen heb ik me kunnen ontplooien. 
Georges voor de professionele kant en Michel 
voor de menselijke. Het waren magische 
ontmoetingen die me echt vertrouwen hebben 
gegeven in mijn talent en in de mogelijkheid om 
daar gebruik van te maken. 

Aan welke projecten werkt u momenteel ? 
Ik duik graag in verschillende werelden. Elk 
project heeft iets magisch en omvat ook 
technische uitdagingen. Film en toneel hebben 
niet dezelfde codes en daarin schuilt juist de 
mogelijkheid om zonder overgang van de ene in 
de andere wereld te stappen, wat ik heel leuk 
vind. Voor het ogenblik kan ik van het maken 
van baby’s voor een bevallingscene overstappen 
naar een onthoofdingsproject voor een 
historische reconstructie. Eerst maak ik het 
hoofd, dan de valse schouders en daarna ontwerp 
ik een opstelling om in alle veiligheid een 
onthoofding uit te voeren. Ik zal ook zorgen voor 
echt vals haar, opdat men het hoofd goed zou 
kunnen opvangen ! 
Naast superproducties voor de film en mijn werk 
voor het toneel, meer bepaald voor de 
Koninklijke Opera van Wallonië, ben ik ook 
bezig voor privéverzamelaars. Elk project vergt 
een andere aanpak. Ooit vroeg een klant mij een 
wortel van dertig centimeter dik en twee meter 
hoog na te bootsen. Ik heb die gemaakt op basis 
van een stalen bewapening en met volumes van 
polystyreen die werden bedekt met een 
rasterwerk. De afwerking gebeurde in epoxy 
waarop ik een vernislaag aanbracht. Dat 
werkstuk staat nu in het Europees Parlement. 
Maar eigenlijk had ik het graag voor mezelf 
gehouden…
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WANNEER EEN LUIKENAAR BEYONCÉ 
(UIT)KLEEDT
 

Laurent Couline heeft meer bepaald Beyoncé (uit)gekleed. In feite werd het 
laatste toneelkostuum van de vedette getekend door de Franse couturier 
Thierry Mugler, maar daarachter schuilt ook een flink pak technologie. Dat is 
het ogenblik waarop onze Luikse ontwerper in gang schiet om een oplossing 
te vinden om het kostuum vanop afstand uit elkaar te doen vallen. 
Aanvankelijk was het systeem gebaseerd op elektromagneten. Maar wegens 
de vereisten in verband met de omstandigheden van het tafereel, gaf Laurent 
de voorkeur aan een nieuwe oplossing die gebaseerd was op heel kleine 
servomotoren, zoals die gebruikt worden in de modelbouw. Voor de Luikse 
kunstenaar dient creativiteit niet enkel voor het uiteindelijke uitzicht van zijn 
verwezenlijkingen, maar is ze ook nodig voor elke stap van het technisch 
ontwerp ervan. Jammer genoeg voor haar Luikse fans is Beyoncé toen niet 
naar de Vurige Stede gekomen, aangezien Laurent op afstand werkte.

Welke adviezen zou u geven aan wie uw vak zou 
willen leren ? 
Om te beginnen moet je artistieke kwaliteiten 
hebben. Dan moet je je kunnen aanpassen, 
kunnen luisteren en kunnen onderhandelen. Je 
moet ook kunnen omgaan met een f lexibel 
uurrooster. Voor de opnamen van “Valerian”, die 
zes maanden hebben geduurd, waren er zes 
maanden atelierwerk met dagen van twaalf tot 
zestien uur nodig. Ik heb zes kostuums 
ontworpen voor hoofdrolspeler Dane DeHaan 
en vier voor Cara Delevingne. Waarom zoveel ? 
Omdat er stuntwerk bij te pas kwam en een 
beschadigd kostuum moest kunnen worden 
vervangen. Dat is het soort opnamen met een 
productieteam van 3000 leden; er valt dus geen 
uur te verliezen. Je moet ter plaatse kunnen 
ingrijpen. Tijdens de laatste proefopnamen vroeg 
Luc Besson me om de k ra ag va n de 
duikerspakken 4 millimeter dunner te maken. 
Om binnen de termijnen te blijven, moet je voor 
sommige producties ’s nachts of tijdens de 
weekends werken. Kortom, wie dit vak echt 
graag wil beoefenen, raad ik aan zich goed te 
organiseren, berekende risico’s te nemen en het 
werk goed uit te voeren. 
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Hoewel de Luikenaar een 
fan is van de Grand 
Canyon en van de 
natuurreservaten in het 
Amerikaanse westen, blijft 
hij toch gehecht aan zijn 
geboortestreek

Controle met X-stralen

“ Kort na de aanslagen in Parijs moest ik naar Saint-Denis met 
wapenrustingen en duikerspakken voor de proefopnamen van de 
film 'Valerian', de Franse superproductie van 200 miljoen euro.  
In de Thalys stelde men mij natuurlijk allerlei vragen. Ook op 
luchthavens vermaakt het veiligheidspersoneel zich met de inhoud 
van mijn koffers. Ze ondervragen me wanneer ze boormachines, 
gereedschap en wapenrustingen onder de X-stralen zien 
verschijnen ! Toen ik naar Luc Besson in Californië moest gaan,  
had hij me trouwens een aanbevelingsbrief gezorgd met de 
telefoonnummers waarnaar men kon bellen in geval van twijfel.  
Ik heb ook altijd mijn arbeidsovereenkomsten, de plannen en de 
chronologie van het project bij me… ”

ZIJN DRIE FAVORIETE 
PLAATSEN IN WALLONIË
 

De kathedraal van Luik  • 

“ Hoewel ik atheïst ben, is dit een van de plaatsen 
waar ik me graag ga herbronnen. Mijn grootmoeder 
ging met mij naar de Chiroux om boeken te huren. 
Daarna ging ze een koffie drinken en soms gingen 
we naar de kathedraal. Het is een rustige plek te 
midden van de stedelijke drukte. ”

De kerstmarkt van Milmort  • 

Laurent, die uit Durbuy stamt (het kleinste stadje ter 
wereld), beveelt de kleinste kerstmarkt ter wereld 
aan, die plaatsvindt in Milmort, het dorp waar hij zijn 
atelier heeft gevestigd. “Er is maar één enkele 
‘bawète’ (een Waals woord dat ‘opening naar buiten’ 
of bij uitbreiding ‘stand’ betekent, nvdr), waar men 
oesters verkoopt.”.

Spa-Francorchamps • 

Als autosportliefhebber heeft Laurent Couline in een 
Nascar-racewagen in Las Vegas gereden. Wanneer 
er in Francorchamps wedstrijden worden betwist, 
gaat  
hij dikwijls per fiets langs het circuit rijden.  
“Ik drink dan een biertje boven de ‘Raidillon’ en  
ben gelukkig ”.
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BIO EXPRESS
  

1972 
Geboren te Luik

1994  

Hogere cyclus van de 
kunsthumaniora in Sint-Lucas (Luik)

1995  

Stage bij de Koninklijke Opera  
van Wallonië en ontmoeting met 

Georges Dejardin

1998  

Stage bij Jim Henson’s Creature 
Shop in Londen (Muppet Show, 

Dark Crystal, Star Wars) en bij de 
Tatopoulos Studios in Hollywood 

(Stargate, Gozila, I-Robot, 
Underworld) 

2002  

Maakt het nijlpaard voor de 
langspeelfilm “RRRrrr... ! ! !” van  

Alain Chabat. Gaat samenwerken 
met Franco Dragone en maakt 

kostuums, toebehoren, maskers en 
pruiken voor diens voorstellingen

2002 tot 2004  

Kostuums, decors en toebehoren 
voor de tetralogie “Der Ring des 
Nibelungen” van Richard Wagner 
(Koninklijke Opera van Wallonië)

2009  

In samenwerking met  
Thierry Mugler maakt hij twee 

animatronic-kostuums voor 
“Beyonce” “I am... world tour”.

2011  

Kostuums, maskers en toebehoren 
voor de danseressen van  

de Moulin Rouge

2015  

Kostuums, toebehoren en maskers 
voor de langspeelfilm “Valerian” van 

Luc Besson 

2018  
Maakt 70 maskers en toebehoren 
voor “MacBeth” (Koninklijke Opera 

van Wallonië)

“ Ik had het geluk Georges Dejardin te ontmoeten, 

de meester-pruikenmaker van de Koninklijke 

Opera van Wallonië. Hij was de eerste die in mij 

geloofde. Hij leerde me de basiselementen van het 

vak : valse neuzen maken, haarstukken...  

Dat beviel me voor 200%  ! ” 

L A U R E N T  C O U L I N E 

+32 (0) 477 91 33 60
 
www.laurentcouline.com
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“Ik wil graag een korte animatiefilm van vijf minuten maken over 

Leopold I. Ik wil vooral zijn romantische en lugubere kant tonen. Heb 

je zin om mee te werken en in te staan voor de enscenering en het 

historisch aspect ? ”

We schrijven 2013 en aan het woord is Cédric 
Vandresse. Hij heeft al staaltjes van zijn kun-
nen laten zien door fantastische decors te cre-
eren voor Amerikaanse films en daarna voor 

animatiefilms volgens de stop-motiontechniek. Uiteindelijk 
belandde hij in de studio’s van Pôle Image in Luik. Tegenover 

hem vinden we Matthieu Collard, inwoner van Namen, 
geschiedkundige en toneelman die aan de wieg stond van 

het collectief Isolat, dat de opdracht kreeg om het con-
cept van de Médiévales op de site van de Citadel van 
Namen te bewerken. Het is in dit kader dat Cédric 
werd aangeworven om middeleeuwse decors te creë-
ren. Hij speelde echter met een ander idee en het is dit 

kleine zaadje dat zou kiemen en uiteindelijk leiden tot 
het ontstaan van de Mad Cat Studio.

Leopold I 

WEER TOT LEVEN 
GEWEKT IN NAMEN

Mad Cat Studio is een jong bedrijf 
dat animatiefilms produceert in de 
regio rond Namen. Het bedrijf kan 
rekenen op een talentvol team, 
afgaand op zijn eerste film, 
“Léopold, Roi des Belges”, die werd 
geselecteerd in het kader van het 
Festival International du Film 
Francophone van Namen.

I Christian Sonon

Matthieu Collard, 
geschiedkundige en toneelman.

C O G N E L É E

Namen
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Kortfilms, illustraties, decors …
In afwachting dat koning Leopold I op zijn his-
torische fundamenten wordt teruggeplaatst, is 
de Naamse onderneming aan de slag gegaan op 
basis van bestellingen, voornamelijk voor illus-
traties. Zo vroeg het Bureau International de la 
Jeunesse om zijn onlinecampagne tegen haat, “No 
hate”, te illustreren en kreeg de studio van 
Propage, een adviesbureau inzake sociale econo-
mie, de opdracht om zijn website te bewerken en 
een iets coolere look te geven. Dankzij de exper-
tise van Cédric Davresse kan de Mad Cat Studio 
echter ook diensten aanbieden in het domein van 
de verwezenlijking van echte decors voor film, 
toneel en tentoonstellingen. Tot slot stellen de 
medewerkers-kunstenaars hun talent ook ten 
dienste van het ontwerp en de vervaardiging van 
decors voor stop-motionfilms.

Een eerste kortfilm geselecteerd voor het 
FIFF
Indien Mad Cat Studio vandaag echter al enige 
bekendheid geniet, dan is dat vooral dankzij zijn 
eerste productie, “Léopold, Roi des Belges”, een korte 
animatiefilm van de hand van Cédric Vandresse die 
werd geselecteerd voor het Festival International du 
Film Francophone van Namen (28 september –  
5 oktober). “Het heeft vijf jaar geduurd om de film te 

maken : drie jaar om te onderhandelen en het scenario te 

schrijven, twee om vervolgens de film zelf te maken”, 
vertelt Matthieu Collard die logischerwijze de taak 
kreeg om erop toe te zien dat de film de historische 
waarheid geen geweld aandoet. “Ons doel bestond erin 

aan de jongsten uit te leggen wie de eerste koning der 

Belgen was en hoe hij de Belgische belangen heeft 

behartigd. Gelet op de leeftijd van de doelgroep hebben we 

gekozen voor een “opgewekte” toon en karikaturale 

tekeningen. Beetje bij beetje werd het scenario steeds langer 

en uiteindelijk is het een film van 47 minuten geworden ! 

Dat verklaart waarom zo’n vijftig kunstenaars, onder wie 

een aantal stagiairs, nodig waren om de decors te tekenen, 

de poppetjes (de personages) leven in te blazen op het 

scherm, de stemmetjes na te bootsen en muziek te spelen.”

Een proefstuk en al meteen een meesterwerk : de film 
is een juweeltje die je met zeer veel plezier bekijkt. 
Niet alleen is de toon zeer ongewoon en zijn de 
dialogen grappig, ook de beelden zijn een ware lust 
voor het oog. Dankzij de animatic-techniek, die erin 
bestaat de storyboard synchroon te registreren met 
de dialoogband, heb je als het ware de illusie naar een 
3D-film te kijken; deze indruk wordt nog versterkt 
door een decoupage en een montage die zeer filmisch 
zijn. Tot slot is de belichting met de vele contrasten, 
die aan de film een heel eigen sfeer geeft, te danken 
aan – dixit Matthieu – “het genie van Cédric op het vlak 

van belichting”.
Ook de originele muziek draagt bij tot de sfeer van 
de film. Die muziek is het werk van Stéphane 
Orlando, een componist uit Namen die niet alleen 
les geeft aan de academie, als pianist deelneemt aan 
concerten en gespecialiseerd is in de productie van 
originele filmmuziek (soundtracks). “Hij kwam zelf 

zijn diensten aanbieden nadat hij op de radio over ons 

project had horen spreken en was bereid te werken voor 

een zeer bescheiden loon”.

Dankzij de expertise van  
Cédric Davresse kan de Mad Cat 

Studio echter ook diensten 
aanbieden in het domein van de 

verwezenlijking van echte  
decors voor film, toneel en 

tentoonstellingen. 

“ Onze onderneming werd in 2013 opgericht in de 

vorm van een vzw en nam daarna, in 2016, de vorm 

van een coöperatieve vennootschap aan”, verklaart 
Matthieu Collard, die toneelenscenering en de orga-

nisatie van voorstellingen en tentoonstellingen com-

bineert. “Het team, dat aanvankelijk is ontstaan rond 

Cédric en mij en uit tekenaars en specialisten in ani-

matie bestond maar ook uit financiële deskundigen, 

breidde zich stap voor stap uit naargelang van toeval-

lige ontmoetingen en het gedeelde idee dat indien het 

klikt op menselijk vlak dat ook wel zo zal zijn op 

andere vlakken. In 2013 was het werkritme van de 

Belgische en vooral Luikse kunstenaars in grote mate 

afhankelijk van de goede wil van Franse bedrijven; 

vandaag echter stromen de aanvragen voor animatie-

films binnen. Met de ontwikkeling van onze eigen 

studio beheersen we zelf onze kosten vanaf het ont-

staan tot de definitieve voltooiing van de projecten; zo 

zijn we volledig onafhankelijk. Op die manier kunnen 

we ook de duurzaamheid van een team garanderen. 

Mijn droom, voor 2019, zou erin bestaan tekenaars te 

kunnen aanwerven, waarvan meerdere het vandaag 

moeilijk hebben om te overleven, en een gebouw te 

vinden waar we kantoren kunnen onderbrengen. 

Hoewel de zetel van de Mad Cat Studio bij mij thuis 

is gevestigd, in Cognelée, werkt elke medewerker nog 

van thuis uit, ieder aan zijn eigen computer. ”
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Distributie door Arte France
Hij was overigens niet de enige, en daardoor is het 
mogelijk gebleken om het totale budget van € 250.000 
niet te overschrijden, terwijl men driemaal zoveel nodig 
zou hebben gehad. Voor de financiering deed Matthieu 
Collard een beroep op crowdfunding en sprak hij 
private investeerders aan. Vooral echter genoot de film 
de steun van het Centre du Cinéma e de l’Audiovisuel 
van de Federatie Wallonië-Brussel (commissie voor de 
selectie van films) en van diverse organisaties zoals de 
Tax Shelter en het Bureau d’accueil des tournages de 
Liège (CLAP).
“ We hebben onze film aangeboden op verschillende festivals, 

zoals het Festival du Film Historique in Waterloo, Anima 

(festival van de animatiefilm) in Brussel, het Festival du court-

métrage in Clermont-Ferrand en het Festival in Annecy, dat 

in zekere zin het filmfestival van Cannes voor de animatiefilm 

is. Wat ons echter bijzonder verheugt, is dat de film werd 

aanvaard door Arte France, dat er zoals bekend hoge 

kwaliteitseisen op na houdt. Dit betekent dat het grote publiek 

de film ook op televisie zal kunnen zien …”

“ Het heeft vijf jaar geduurd om de film te 

maken : drie jaar om te onderhandelen en het 

scenario te schrijven, twee om vervolgens de film 

zelf te maken. ”
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LÉOPOLD I ,  
KONING VAN BELGIË
 

Hij werd de koning-vampier genoemd omdat deze 
man, die veel tijd nodig had om te herstellen van de 
dood van zijn jonge vrouw Charlotte, erfgename 
van de Engelse troon, een luguber leven leidde in 
zijn kasteel en niet erg geneigd was om deel te 
nemen aan de pracht en praal van het hof. Toen hij 
echter voor zijn verantwoordelijkheden werd 
geplaatst, groeide hij in zijn rol en maakte hij van 
het kleine België een echte natie.
“Deze film, die didactische geest, historische 
juistheid en humor combineert, heeft de ambitie om 
deze eerste koning van de Belgen bekender te 
maken maar ook om uit te leggen hoe België is 
ontstaan”, verklaart Matthieu Collard. “Het is een 
ietwat surrealistisch verhaal dat in de lessen 
geschiedenis op de lagere school vaak wordt 
herleid tot de bedoeling van de grote 
mogendheden om een bufferstaat te creëren en op 
die manier te voorkomen dat de ideeën van de 
Franse revolutie zich in Europa zouden verspreiden. 
De historische werkelijkheid is echter een stuk 
ingewikkelder, daar België lange tijd in een 
wurggreep werd gehouden door Willem I en 
Nederland. Terwijl Leopold in het begin van zijn 
bewind werd gezien als een zwakke koning die op 
de troon werd geplaatst om vooral geen problemen 
te hebben, werd er op het einde van zijn bewind 
naar hem geluisterd aan alle hoven in Europa. Hij 
heeft echt diplomatiek gewicht en staat garant voor 
het behoud van de vrede.”
Elke medaille, zelfs een koninklijke, heeft echter 
ook een keerzijde : Leopold I, al te zeer in beslag 
genomen door de creatie van een nieuw land, 
verwaarloosde immers zijn zoon en troonopvolger. 
De film eindigt dan ook met het beeld van een 
agressieve en egocentrische Leopold II die het 
portret van zijn vader ondervraagt : “Hoe hield je het 
uit tussen zo nauwe grenzen ?” Terwijl op het 
politieke schaakbord de witte koning is 
neergeslagen, oogt de toekomst van de kleine 
zwarte pionnen niet bijzonder rooskleurig …

www.madcatstudio.be

Jacques Arcadelt, een onbekend componist
In afwachting van de onderscheidingen die de studio 
naar verwachting zal binnenhalen, blijft de Mad Cat 
Studio de i l lustratieopdrachten uitvoeren die 
binnenkomen; tegelijk wordt er al nagedacht over een 
tweede film, i.e. een kortfilm over de componist Jacques 
Arcadelt uit … Namen, die leefde in de 16de eeuw en een 
groot aantal madrigalen componeerde voor de Medici 
in Firenze en de Farnese in Rome; later werd hij musicus 
van de Franse koning van 1556 tot 1560. “ Het CAV&MA, 

of Centre d’Art Vocal et de Musique Ancienne, dat zal instaan 

voor het beheer van de Grand Manège in Namen eens die 

gerenoveerd zal zijn, heeft beslist om deze componist in ere te 

herstellen door liederen en muziek van zijn repertoire van 

onder het stof te halen. Het centrum heeft contact opgenomen 

met onze studio met de vraag om een animatiefilm over deze 

figuur te maken. Het zal wellicht moeilijker zijn om dit met 

de nodige humor te doen, maar we zien wel; het dossier wordt 

momenteel door de Commission des Films onderzocht. ”
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Het FIFF, 

NAMEN VOOR HET 
VOETLICHT
Van 28 september tot 5 oktober worden de schijnwerpers gericht 
op Namen en zijn Festival International du Film Francophone. Er 
zullen iets meer dan honderd films worden vertoond voor naar 
verwachting meer dan 30.000 toeschouwers. Het filmfestival is 
een mooie gelegenheid om de grote verscheidenheid van de 
Franstalige film te ontdekken en draagt bij tot de economische en 
sociale ontwikkeling van het gewest.

I Christian Sonon N A M E N

Namen



24

©
 F

IF
F 

N
am

ur

nr. 42 Festival

Jury verleid door “ Leopold ”
Een van de animatiefilms ontsnapte niet aan de 
aandacht van de jury die met de selectie was 
belast. We hebben het natuurlijk over “Léopold, 
Roi des Belges”, de eerste film van de Mad Cat 
Studio. “We hebben geen seconde getwijfeld om deze 

film te selecteren”, bevestigt Nicole Gillet, pro-
grammadirectrice, “gelet op de grote kwaliteit op 

zowel artistiek vlak als wat betreft het scenario. De 

animatiefilms die we ontvangen, zijn voornamelijk 

afkomstig uit Frankrijk en Québec. In Franstalig 

België is Arnaud Demuynck een vaste waarde; hij 

produceert kortfilms voor een jong publiek en brengt 

ze samen in de vorm van programma’s. Buiten hem is 

de productie in ons land vrij zwak en gaat het vooral 

om kortfilms. We zijn dus heel blij met de oprichting 

van Mad Cat Studio in Namen. De film neemt echter 

niet deel aan de competitie voor kortfilms, want de 

film duurt 47 minuten en dat is te lang voor die com-

petitie. We hebben echter beslist om voor deze film een 

speciale avondvertoning te organiseren. Zo kan het 

team niet alleen de film maar ook zichzelf komen 

voorstellen.” 

Het FIFF is het grootste festival van 
Franstalige films ter wereld. Cineasten 
uit een twintigtal landen (België, 
Frankrijk, Zwitserland, Afrika, 

Québec…) komen hun film voorstellen in de 
hoofdstad van Wallonië. Ze dingen er mee naar 
een Bayard, het beeldje dat Olivier Strebelle 
vervaardigde, en proberen er verdelers en 
potentiële kopers te verleiden.
Deze 33ste editie van het festival opent met “Nos 
batailles”, een film van de Frans-Belgische 
cineast Guillaume Senez die samen met zijn 
hoofdrolspeler Romain Duris in persoon aanwe-

zig zal zijn. Na de openingsfilm volgen iets meer 
dan honderd lange films en kortfilms met onder 
andere fictie, animatie en documentaires. Om 
aan hun programmering meer zichtbaarheid te 
geven hebben de organisatoren er dit jaar voor 
gekozen om de films te verdelen over drie  
categorieën : competitie, exclusiviteit en retros-
pectieve, die op hun beurt in subcategorieën 
worden opgesplitst. Aan de competitie nemen 
zowel Belgische als internationale kortfilms mee 
alsook lange films en eerste werken.

Nicole Gillet, programmadirectrice 
van het FIFF.
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Opvoeding aan de hand van beelden
Het Festival International du Film Francophone is niet 
alleen een belangrijke speler geworden in de versprei-
ding en de promotie van de 7de kunst, maar heeft ook 
als doelstellingen te helpen in het creatieve proces en 
jongeren op te voeden.
“ In het kader van het luik FIFF Pro organiseren we workshops 

en ontmoetingen die mensen uit het vak toelaten samenwer-

kingsverbanden op te zetten om te bouwen aan de Franstalige 

film van de toekomst ”, legt Nicole Gillet uit. “Er worden 

contacten gelegd tussen cineasten en componisten, scena-

rioschrijvers gaan samenzitten om hun teksten te herschrij-

ven, jonge Belgische acteurs ontmoeten agenten en casting 

directors. Het luik FIFF Campus draagt dan weer bij tot de 

opvoeding van kinderen en jongeren van 3 tot 25 jaar die de 

kans krijgen deel te nemen aan verschillende workshops die 

bijvoorbeeld gewijd zijn aan het schrijven van een scenario, 

montage, beeldinstelling, belichting… In speciale sessies voor 

scholen, waarbij telkens een pedagogisch dossier hoort, willen 

we de jongeren er ook toe bewegen om na te denken over 

actuele thema’s zoals immigratie, democratie, verantwoorde-

lijkheden in familieverband enzovoort. Zo proberen we een 

steentje bij te dragen tot hun opvoeding aan de hand van films; 

bijna 7.000 kinderen en jongeren hebben daar vorig jaar aan 

deelgenomen. ”

Vijf filmzalen
Sinds de sluiting van bioscoop Eldorado en in afwach-
ting dat twee zalen in het Maison de la Culture in 
gebruik kunnen worden genomen, vindt het festival 
plaats op drie locaties : natuurlijk in bioscoop Caméo (3 
zalen), in het Théâtre Royal de Namur en, tot slot, in 
het Palais des Congrès. “Hoewel het verlies van de vier zalen 

in de Eldorado aldus ten dele is goedgemaakt, is onze capaci-

teit wat betreft het aantal plaatsen toch kleiner geworden”, 
verklaart de bevoegde persoon. Is dat meteen ook de 
reden waarom het aantal films is teruggebracht van 
honderdvijftig tot een honderdtal ? “We wilden vooral 

voorrang geven aan kwaliteit. Door minder films te tonen, 

kunnen we ze beter onder de aandacht brengen en er promotie 

voor maken.”
Tot slot is het FIFF, zoals eerder al gezegd, ook een 
belangrijke motor voor de economische en sociale ont-
wikkeling van het gewest. Een aanzienlijk deel van de 
inkomsten gaat immers naar maaltijden, logies (1.072 
overnachtingen in 2017) en het vervoer van de geno-
digden en medewerkers van het festival (bijna 200 per-
sonen) gedurende acht dagen. Daarbij komt nog de 
economische bedrijvigheid die de festivalbezoekers zelf 
ook genereren. “Het festival biedt de stad ook de kans zijn 

bekendheid in de hele Franssprekende wereld te vergroten”, 

besluit Nicole Gillet. “Toen een Waals minister tijdens een 

recente ontmoeting het woordje “Namen” influisterde aan de 

burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, reageerde ze : “Maar 

natuurlijk, Namen en het festival van de Franstalige film ! ”  

www.fiff.be

“ We wilden vooral voorrang geven aan 

kwaliteit. Door minder films te tonen, 

kunnen we ze beter onder de aandacht 

brengen en er promotie voor maken. ”
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I Gilles Bechet

Blaffende honden in 

EEN DIGITALE WERELD

W
e 

M
ak

e 
G

oo
d 

Sh
it

Dogstudio is een pionier van de digitale communicatie in 
Wallonië. Het Naamse bureau heeft getekend voor een groot 
aantal installaties in België en de Verenigde Staten, waar het 
zich verder ontwikkelt door belangrijke culturele instellingen 
over te halen. Het heeft nu ook een kantoor in Chicago.

4433 North Ravenswood Avenue in Chicago is 
een rood bakstenen gebouw van twee 
verdiepingen in art-decostijl met smalle ramen, 
op enkele blokken afstand van het Challenger 

Park. In de grote metropool van de Midwest heeft 
Dogstudio daar boven een meubelzaak zijn eerste 
Amerikaanse kantoor geopend. Knap gedaan van dit 
bureau voor digitale communicatie, dat twaalf jaar 
geleden in Namen werd opgericht.
“ We werkten alle vier bij traditionele communicatiebureaus. 

In tegenstelling tot onze werkgevers waren we echte geeks, die 

de digitale wereld op zijn kop wilden zetten ”, zegt CEO en 
medeoprichter Gilles Bazelaire. Wat het verschil 
maakte, is dat het viertal zich bezighield met ontwerp 
en productie. Er ging geen betekenis of gevoel verloren. 
De technologie stond in dienst van een idee en was geen 
gadget dat erbij werd gehaald. De vier vennoten 
gedroegen zich als dolle honden. Daarom noemden ze 
hun bureau ‘Dogstudio’ en gaven ze zichzelf hondse 
bijnamen. Gilles Bazelaire werd ‘Bichon’ (maltezer), zijn 
broer Mathieu koos voor ‘Caniche’ (poedel), Antoine 
Bogaert heette liever ‘Roquet’ (keffer) en Henry Daubrez 
koos voor ‘Border’ (collie).

N A M E N

Namen
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Uit weerspannigheid gekozen voor Namen
Hun eerste, verre van anekdotische beslissing was om 
zich in Namen te vestigen. Dat was geen gemakkelijke 
keuze, want de meeste grote bureaus zijn in Brussel of 
Antwerpen gevestigd. Ook voor wie zich in de digitale 
wereld beweegt, blijven menselijke contacten essentieel. 
De leefomgeving gaf uiteindelijk de doorslag. De vier 
studiohonden, die allemaal enkele jaren in Brussel 
hadden gewoond, waren vastbesloten om terug te keren 
naar hun geboorteplaats Namen.
“ Dat paste ook bij ons weerspannige karakter. We wilden de 

locatie in ons voordeel laten werken door ons te presenteren 

als een bureau dat in een uithoek terecht was gekomen.”  In 
2006 had digitale communicatie nog niet haar huidige 
status, vooral niet in Wallonië. Dat is een van de 
redenen waarom Gilles Bazelaire en zijn vrienden in 
Namen zijn begonnen met het KIKK Festival om de 
digitale cultuur te bevorderen. “ In plaats van te klagen dat 

er geen beweging in de markt zat, wilden we deze helpen 

ontwikkelen door het publiek te begeleiden en een venster op 

de digitale wereld te bieden. We hebben het festival in een 

opwelling bedacht, want in België was er destijds niets om de 

digitale markt vooruit te helpen. Pas toen dat tot ontwikkeling 

was gekomen, begonnen de mensen zich dingen af te vragen. ” 
Het festival, dat tegenwoordig wordt geleid door een 
aparte vzw naast het bureau, doet het goed : voor de 
achtste editie, van 1 t/m 4 november aanstaande, 
worden meer dan 25.000 bezoekers verwacht. 

Standard Luik, als eerste binnengehaald 
Dogstudio, dat begon met klanten die al in de adres-
boekjes van de oprichters stonden, haalde eerst Standard 
Luik binnen en breidde daarna zijn activiteiten uit door 
zijn creatieve tak te ontwikkelen. Prijzen in designtijd-
schriften bezorgden het bureau klanten in Frankrijk, 
Groot-Brittannië en Luxemburg. Maar de doorbraak 
kwam in 2015, toen Awwwards de prijs voor de mooiste 
site van het jaar aan Dogstudio toekende voor zijn werk 
in opdracht van Franco Dragone. “Dat heeft ons veel 

erkenning en zichtbaarheid opgeleverd en tot opdrachten 

geleid voor startups in San Francisco en een magazine in New 

York. En toen de opdracht van het Museum of Science and 

Industry in Chicago binnenkwam, hebben we besloten om een 

kantoor aan de andere kant van de Atlantische Oceaan te 

openen.”
Deze Amerikaanse culturele instelling, een van de 
grootste op haar gebied met 800 werknemers en 3 mil-
joen bezoekers per jaar, vroeg de Namenaren om haar 
grafische en digitale identiteit opnieuw te definiëren. 
Een groot project dus.

Gilles Bazelaire en zijn vrienden in 
Namen zijn begonnen met het KIKK 
Festival om de digitale cultuur te 
bevorderen. 

In Chicago heeft Dogstudio ook 
getekend voor een 9 meter brede 
interactieve installatie op de 
Navy Pier, aan de oevers van  
het Michiganmeer. 
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In Chicago met hulp van het Awex
“ Vijftien procent van onze omzet kwam uit de internationale 

markt en we hebben tegen onszelf gezegd dat dit het moment 

was om onze zichtbaarheid te ontwikkelen en onze geloof-

waardigheid te vergroten via ambitieuzere projecten.” De 
goede begeleiding door het Awex en de participatie van 
het investeringsfonds Wallimage in het kapitaal van het 
bureau waren ook doorslaggevende argumenten. Nicolas 
Moies-Delval, Managing Partner van het filiaal in 
Chicago, heeft eerst twee jaar in Namen gewerkt om 
zich de bedrijfscultuur en ondernemingsgeest van 
Dogstudio eigen te maken. “Het kantoor aan North 

Ravenswood is momenteel niet bedoeld om de productie van 

projecten te gaan verzorgen. Dat gebeurt nog altijd in Namen. 

Het doel is om de acquisitie, de eerste contacten en de relaties 

met de Amerikaanse klanten te vergemakkelijken. De belgi-

tude wordt niet speciaal benadrukt. In het begin denken veel 

klanten dat we een Amerikaans bureau met een Europese 

cultuur zijn en dat komt ons wel gelegen.”

D O G S T U D I O

Rue de l’Evêché 10
B- 5000 Namen
 
www.dogstudio.co

Dogstudio neerzetten als een nationaal en 
internationaal merk
Het bureau heeft nu 36 mensen in dienst. De verhouding 
tussen creatievelingen, ontwikkelaars en projectmana-
gers is daarbij gelijk. Het is tegenwoordig heel lastig om 
talenten te werven, en het kost bovendien twee jaar om 
nieuwe medewerkers volledig te trainen in de 
Dogstudio-kneepjes. In dat licht bezien is het vooral een 
hele uitdaging om ze te behouden. “We willen aantrekke-

lijk blijven en proberen aan alles te denken wat bijdraagt aan 

comfortabele werkomstandigheden. Zo hebben we steunpunten 

geopend in Luik en Brussel.”

Dogstudio heeft vertrouwen in zijn ont-
wikkeling. Het bureau probeert zijn aan-
wezigheid in de wereld van cultuur, 
entertainment en luxe te vergroten, dus 
daar waar zijn creatievelingen meer hun 
eigen zin kunnen doen en zich kunnen 
onderscheiden. “Wat we willen, is 

Dogstudio neerzetten als een nationaal en 

internationaal merk zonder onze identiteit 

te verliezen. Daarvoor hebben we nog een 

wereldwijde klant als referentie nodig.” 
Internationaal gezien heeft het bureau al 
enkele kansen gehad in het Midden-
Oosten, maar de cultuurverschillen blij-
ven groot. Het gokt dus meer dan ooit 
op de Verenigde Staten met de aanstel-
ling van een extra medewerker in 
Chicago en de opening van een tweede 
kantoor aan de oostkust. Waarschijnlijk 
in Los Angeles, waar Dogstudio al con-
tacten in de filmwereld heeft gelegd via 
crossmediale projecten.
De hond staat bekend als de beste vriend 

van de mens. De honden die in de rue de l’Evêché, bij 
de Sint-Albanuskathedraal, aan monitors zitten te wer-
ken, zeggen duidelijk : “We make good shit ! ” “Dat we zijn 

geworden wat we zijn, heeft ons zelfvertrouwen gegeven en 

nu willen we graag een stap verder gaan”, zegt Gilles 
Bazelaire tot besluit.

In Chicago heeft Dogstudio ook getekend voor een 9 
meter brede interactieve installatie op de Navy Pier, aan 
de oevers van het Michiganmeer. Elders in de States 
hebben het Kennedy Center for Performing Arts en het 
Smithsonian Institute ook vertrouwd op het creatieve 
talent van Dogstudio. Wallonië blijf niet achter, met 
Augmented Reality-projecten voor het Musée Félicien 
Rops in Namen en het Museum van het Waalse Leven 
in Luik. En in Brussel heeft het modehuis Natan het 
bureau een mooi visitekaartje in het luxesegment gege-
ven. Omdat de technologische veranderingen heel snel 
gaan in de digitale wereld, is het essentieel om waak-
zaam te zijn, een taak waar de Namenaren 20% van hun 
tijd aan besteden. “We zijn geen technologisch bureau”, 
benadrukt Gilles Bazelaire. “Ons specialisme is dat we 

emotie weten op te wekken met digitale middelen. Wij zullen 

als laatsten een app of technologie aan een klant opdringen 

omdat die in de mode is. Wij gaan altijd van het project uit 

om te bepalen wat het meest geschikt is. ”
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Lasea

WERELDLEIDER IN 
LASERTECHNOLOGIE
Het Luikse bedrijf Lasea, winnaar van de Grand Prix Wallonie à 
l’Exportation 2018, is een van de best presterende ondernemingen ter 
wereld op het gebied van hoogprecieze lasertechnologie. Onder zijn 
klanten bevinden zich grote namen uit Silicon Valley, de wereldtop 
van de uurwerkindustrie en farmaciereuzen. 

I  Géry Brusselmans

Misschien kent u Lasea niet. Deze onderne-
ming, die in de hoger gelegen wijk Sart-
Tilman van de Luikse deelgemeente 
Angleur is gevestigd, ontving in juni van 

dit jaar de Grand Prix Wallonie à l’Exportation 2018. 
95 % van de door Lasea ontworpen machines is bestemd 
voor het buitenland : de export gaat naar maar liefst 27 
landen wereldwijd ! Het bedrijf is actief op het gebied 
van lasers. Met deze uiterst nauwkeurige machines is 
het mogelijk om minuscule oppervlakken van kunststof, 
metaal of glas te graveren, snijden of lassen. Sommige 
lasers die Lasea heeft ontwikkeld, zijn in staat om gaten 
van 0,2 micron te maken : 250 keer minder dan de door-
snee van een haar ! Slechts een handvol ondernemingen 
in de wereld kunnen deze geavanceerde technologie 
leveren. Door deze bijzondere status kan het Waalse 
bedrijf zijn invloed over de hele wereld doen gelden. Tot 
zijn klanten behoren grote ondernemingen uit Silicon 
Valley, de wereldtop van de uurwerkindustrie en far-
maciereuzen als Sanofi en GSK.

Business

A N G L E U R

Luik
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Gestart in een kelder  !
Het avontuur van Lasea begon twintig jaar gele-
den in een kelder en is vergelijkbaar met de 

oprichting van Apple door Steve Jobs. “In 1999 ben 

ik op 25-jarige leeftijd in mijn eentje met het bedrijf 

begonnen”, zegt Axel Kupisiewicz, CEO van Lasea, 
glimlachend. “Nadat ik was afgestudeerd als ingenieur en 

econoom, heb ik anderhalf jaar gewerkt bij het Centre Spatial 

de Liège, dat vlak naast het huidige pand van Lasea ligt.” (in 
een park waar andere bedrijven zijn gevestigd die voor-
oplopen op het gebied van ruimtevaart en nieuwe tech-
nologieën, red.) “Ik wilde mijn geluk beproeven als zelfstan-

dige, maar ik had geen geld en geen product om te verkopen. 

Ik huurde een kelder, waarna het avontuur begon.” De jonge 
ondernemer, die versterking krijgt van vrienden, ont-
wikkelt eerst een techniek om lagen te verwijderen van 
voorruiten, waarmee hij de aandacht trekt van grote 
spelers uit de autoglasindustrie, zoals AGC en Saint-
Gobain. Andere toepassingen, zoals kunststof lassen 
met behulp van licht, trekken vervolgens de aandacht 
van bedrijven als Daikin en Zefal.

“ Via deze technologie zijn de dunne smartphone-

displays en bepaalde platte tv-schermen ontworpen. 

Destijds geloofde niemand erin, maar voor ons is het 

een winnende gok gebleken. ”

Axel Kupisiewicz,  
CEO van Lasea

Twee speerpunten : luxe en geneeskunde
In 2003 zet Lasea een volgende belangrijke stap door te 
gokken op een destijds compleet nieuwe technologie : 
de femtolaser. Deze laser geeft ultrakorte pulsen in de 
orde van een miljoenste van een miljardste seconde af, 
waardoor het mogelijk is om materialen met licht te 
bewerken zonder dat er warmte vrijkomt. “Via deze 

technologie zijn de dunne smartphone-displays en bepaalde 

platte tv-schermen ontworpen”, vervolgt de uit Soumagne 
afkomstige ondernemer. “Destijds geloofde niemand erin, 

maar voor ons is het een winnende gok gebleken.”
Lasea verkoopt zo een femtolasermachine voor een 
bedrag dat tussen 350.000 en 1 miljoen euro ligt ! Alle 
machines worden in elkaar gezet in de vestiging in 
Angleur, waar gespecialiseerde ingenieurs regelmatig 
nieuwe prototypes ontwerpen en bouwen. De machines 
die Lasea aanbiedt, zijn namelijk niet te bestempelen als 
eenvoudige lasers : in sommige gevallen lijken ze op 
robotgestuurde automatische productielijnen. “Eenvoudig 

gezegd lijkt lasertechnologie op 3D-printen, met dit verschil 

dat we geen materiaal toevoegen maar verwijderen”, legt Axel 

Kupisiewicz uit. “De klant maakt een ontwerp op de computer 

en laat dat vervolgens op verschillende materialen graveren, 

lassen of snijden door een laser.”
Door zijn jarenlange ervaring heeft het Luikse bedrijf 
zich kunnen specialiseren op twee gebieden : genees-
kunde en luxe. De beroemdste horlogemerken zijn belust 
op de laseroplossingen van Lasea, waarmee het mogelijk 
is om tandwieltjes te frezen, horlogeonderdelen te  
ontwerpen en zeer dunne glazen te maken. 
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L A S E A 

Rue des Chasseurs Ardennais 10
B-4031 Luik
info@lasea.com
 
www.lasea.eu

Trouw aan Wallonië
Lasea is een echt Waals succesverhaal met een gestage 
groei van 34 % per jaar. Het bedrijf, dat in de top 50 van 
snelst groeiende Belgische bedrijven staat, heeft zo al 
250 krachtige machines over de hele wereld verkocht, 
waaronder onlangs een eerste machine in Nederland. 
Om deze internationale reputatie te versterken, heeft 
het bedrijf drie kantoren in het buitenland geopend om 
zijn activiteiten verder te ontwikkelen. In 2012 in 
Bordeaux (waar een tiental ingenieurs met name 
optische onderdelen voor de lasermachines maken), in 
2016 in de Verenigde Staten en in 2017 in Zwitserland. 
“Die twee dochters, die kleiner zijn dan het bedrijf in 

Bordeaux, maken het onder andere mogelijk om de machines 

ter plaatse aan klanten te laten zien en nieuwe prototypes te 

testen”, benadrukt Axel Kupisiewicz.
L a sea  ont va ng t  meer  a a nv ra gen d a n z i jn 
productiecapaciteit toelaat : de meest luxe situatie die 
een bedrijf zich kan wensen. “Er is niet genoeg 

gekwalificeerd personeel voor deze techniek in België, wat ons 

ertoe aanzet om in het buitenland te gaan kijken”, zegt de 
ondernemer. “Ongeveer 25 % van onze medewerkers is 

tegenwoordig afkomstig uit andere landen : Portugal, 

Engeland, Spanje, Zwitserland of Frankrijk.” Overweegt 
Lasea, gezien zijn reputatie in het buitenland, niet om 
ooit te verhuizen ? “Die vraag is al aan de orde geweest, 

maar we willen graag in Wallonië blijven. Een instelling als 

het Agence Wallonne pour l’Exportation is namelijk een 

uitstekende hefboom. En dankzij de ondersteuning van de 

creativiteit en innovatie in Wallonië kunnen we op zijn minst 

hetzelfde of een hoger niveau halen dan ondernemingen die 

een omzet van 1 à 2 miljard euro hebben. Voor Lasea is het 

belangrijk om in het land te blijven waar we zijn geboren.” 

Een nieuw gebouw in 2020
Om aan de almaar toenemende vraag te voldoen, heeft 
het bedrijf, dat momenteel een zeventigtal mensen in 
dienst heeft en gestaag personeel werft, besloten om 
vlak naast het oude pand een nieuwe bedrijfsruimte te 
laten bouwen. “De totale oppervlakte wordt meer dan 

verdubbeld. Daardoor kunnen we nog meer mensen in dienst 

nemen en nog meer machines produceren”, zegt Axel 
Kupisiewicz, die zo de productiecapaciteit van Lasea 
hoopt te verviervoudigen. 
De bouw van de nieuwe bedrijfsruimte, waarvan de 
kosten 6 miljoen euro bedragen, moet eind 2018 
beginnen, zodra de vergunningen rond zijn. In 2020 
moet het gebouw in gebruik worden genomen.

“ Voor Lasea is het belangrijk 

om in het land te blijven waar 

we zijn geboren. ” 
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Pollet, 

ALS HET ECHT SCHOON 
MOET ZIJN  !
Het bedrijf Pollet uit Doornik is 
gespecialiseerd in het onderzoek 
naar en de productie en verkoop 
van professionele reinigingsmidde-
len die efficiënt, milieuvriendelijk en 
biotechnologisch zijn. Pollet, dat 
wereldwijd in zeventien landen 
aanwezig is, ontving dit jaar de Prix 
Tremplin “Europe” van het Awex. 
Meer dan 60% van de verkoop vindt 
namelijk plaats in het buitenland.

I Alain Voisot

D O O R N I K

Henegouwen

En die trend wordt elk jaar voortgezet. Frankrijk, 
de Verenigde Staten, Nederland, Italië, 
Roemenië, Canada en Spanje zijn de zeven 
belangrijkste landen waar het marktaandeel 

stijgt. De productlijnen en innovaties van Pollet maken 
furore in het buitenland. De producten van Pollet, die 
in de eerste plaats bedoeld zijn om geuren te verwijde-
ren, zijn ook ontworpen om alle soorten vuil te behan-
delen, variërend van plantaardige en dierlijke oliën tot 
minerale vetten, zowel in de levensmiddelenindustrie 
als daarbuiten en ongeacht het type vloer (epoxy, beton, 
kwarts enzovoort). Door zijn kennis van enzymen en 
gisten kan Pollet bijvoorbeeld in het biotoop de meest 
werkzame giststammen selecteren om bacteriën te 
bestrijden die nare geurtjes veroorzaken. Daarnaast is 
het bedrijf vermaard om zijn biotechnologische 
producten.
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GEHEIMZINNIGE RESTEN
Na de verhuizing van het bedrijf naar Orcq in 1994 vormden de kelders 
van de oude fabriek een ware schatkamer voor wetenschappers. Een 
team van onderzoekers van de Faculté Universitaire des Sciences 
Agronomiques de Gembloux kwam namelijk op het idee om monsters te 
nemen van de vetresten en vetzuren die al meer dan tweehonderd jaar 
over de randen van de kuipen liepen. Na analyse van deze resten in het 
laboratorium werden giststammen gevonden die aan een vette omgeving 
zijn aangepast. Deze ontdekking heeft de weg geëffend voor een reeks 
nog krachtigere enzymen, die het aandeel van de chemie verkleinen.

Onderzoeksondersteuning door Greenwin
Jean-Nicolas D’Hondt (38 jaar), CEO van Pollet, werpt 
een helder licht op dit familiebedrijf, dat tegenwoordig 
vijftig mensen in dienst heeft en een omzet van acht 
miljoen euro realiseert. “Een van onze biotechnologische 

specialismen is het verwijderen van nare geurtjes door de 

oorzaken weg te nemen zonder ze met geurstoffen te ver-

doezelen. Andere specialismen maken het mogelijk om 

koolwaterstoffen of brandsporen te verwijderen. Het geheim 

achter deze diversificatie is een strategie om technologische 

ontwikkelingen te observeren. Met steun van Greenwin, de 

Waalse concurrentiecluster voor milieutechnologieën, kun-

nen we daardoor onderzoekslaboratoria raadplegen. We 

hebben het recht om fouten te maken, maar we moeten het 

wel snel weten.” De CEO zegt verder : “Voor 2018 zijn onze 

doelen duidelijk. We willen onze reeks biotechnologische 

producten uitbreiden.”
Deze strategie is niet het gevolg van een marketing-
keuze, maar vloeit voort uit het historisch erfgoed van 
de firma Pollet (zie ‘Mijlpalen’). “In het verleden is ons 

bedrijf drie keer bijna failliet gegaan. Door dingen in twijfel 

te trekken en creatief te denken, konden we steeds weer 

opkrabbelen. We moesten onszelf om de tachtig jaar 

opnieuw uitvinden.” Pollet huldigt nog een andere regel 
die volstrekt in strijd is met de huidige management-
logica : “We zetten de lange termijn niet op het spel voor 

winst op korte termijn. Dat zit in ons DNA. ” 

38 verbeteringen of nieuwe producten
Als gevolg van dit op onderzoek gerichte beleid heeft 
het bedrijf in 2017 maar liefst 38 verbeteringen of 
nieuwe producten op de markt gebracht en twee inno-
vatieprijzen gewonnen dankzij een nieuwe productlijn 
(Cap’s), waarvoor octrooi is aangevraagd. Cap’s zijn 
navullingen voor zes geconcentreerde producten uit 
het assortiment van Pollet, die op verstuivers worden 
gedraaid die van tevoren met water zijn gevuld. 
Hierdoor kan water ter plaatse worden gebruikt, hoe-
ven geen geconcentreerde producten te worden gehan-
teerd, is een exacte dosering gegarandeerd en kan 
zonder verdunningssysteem worden gewerkt. En 
omdat het bedrijf een voorstander is van ecologie, 
vraagt het de gebruikers om alle lege Cap’s terug te 
doen in de verpakking. Deze is voorgefrankeerd en 
kan daarom kosteloos naar de fabrikant worden terug-
gestuurd om te worden gerecycled. De combinatie van 
logistieke voordelen, beheersing van het verbruik, 
milieuprestaties en gegarandeerde recycling maakt 
van de Cap’s een uniek en vooruitstrevend concept. 

Producten met respect voor de natuur
Vóór de aardoliederivaten werd zeep gemaakt op basis 
van natuurlijke materialen, zoals lijnolie. Ondanks 
deze concurrentie van de chemie hebben Michel Pollet 
en zijn opvolgers er altijd naar gestreefd om natuur-
lijke, milieuvriendelijke en biologisch afbreekbare 
producten te gebruiken. Zo vormden milieuvriende-
lijke producten vorig jaar meer dan 56 % van de totale 
productie van het Doornikse bedrijf, dat de ambitie 
heeft om in 2020 op 70 % uit te komen. Dankzij dit 
milieubeleid wist Pollet tal van labels in de wacht te 
slepen, zoals Biotechnological Product, Ecolabel, 
Biobased, Ecologo en Green Seal. 
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MIJLPALEN
  

1750 
Ontstaan van het bedrijf Pollet  

in Doornik.

19de eeuw   

Het bedrijf kent een sterke 
economische ontwikkeling.

1920  

Oprichting van de nv’s 
“Établissements Raphaël Pollet” en 

“Huileries de Valenciennes et 
Tournai”. Die laatste legt zich later 

toe op de productie van verf en 
wordt dan “Corona”, dat in 1980 

wordt overgenomen door 
Pittsburgh en in 1996 door de  

groep Akzo-Nobel.

1994  

Opening van een nieuwe fabriek  
op het industrieterrein van Orcq,  

bij Doornik.

2013  

Het bedrijf Pollet wordt erkend als 
lid van de Henokiens (naar Henoch, 

de vader van Methusalem, als 
symbool van een lang leven), een 
vereniging van families uit de hele 
wereld die een bedrijf hebben dat 
ouder is dan tweehonderd jaar. In 
België is alleen D’Ieteren ook lid 

van deze vereniging.

P O L L E T  C L E A N I N G  & 

H Y G I E N E  S O L U T I O N S

Rue de la Grande Couture 20
B-7501 Doornik
+32 69 22 21 21 
 
www.pollet.eu

DE LEGENDE VAN DE ZACHTE ZEEP  
Zachte zeep, ook wel groene of bruine zeep genoemd,  
is een product dat al eeuwenlang bestaat en voor  
uiteenlopende doeleinden wordt gebruikt, zoals lichaamshygiëne, 
tegels schrobben, afwassen en de was doen. Deze zeep,  
die op basis van lijnolie wordt gemaakt, krijgt na afloop  
van het verzepingsproces de dikte van een min of meer  
vloeibare zachte massa. Van het midden van de 17de eeuw  
tot 2017 hebben de Pollets zachte zeep gemaakt.

Jean-Nicolas D’Hondt (38 jaar), CEO van Pollet, 
werpt een helder licht op dit familiebedrijf, dat 
tegenwoordig vijftig mensen in dienst heeft en  
een omzet van acht miljoen euro realiseert.
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haulogy, dat geavanceerde software voor de 
energiesector ontwikkelt, zet zich in om de 
energietransitie te bevorderen. Het Waalse bedrijf,  
dat al lokale klanten als Sibelga en Lampiris bedient, 
heeft met succes 7,5 miljoen euro aan kapitaal  
opgehaald om de internationale markt op te gaan.  
Een Henegouws succesverhaal.

B R A I N E - L E - C O M T E

Henegouwen

haulogy

BESTORMT DE EUROPESE 
ENERGIEMARKT 

I Florence Thibaut



373737

nr. 42

Het verhaa l begint in 2005 in 
’s-Gravenbrakel, wanneer een 
handvol ex-medewerkers van de 
Frans-Engelse groep Sema, een 

IT-dienstverlener die in 2001 was overgenomen 
door de groep Schlumberger, een vennootschap 
aangaan. “Binnen de groep hadden een consolidatie 

en een managementverandering plaatsgevonden. Ik 

wilde iets anders en vooral weer aan een echt 

maatschappelijk project werken”, zegt Patrick 
Donnay, voorzitter en medeoprichter van 
haulogy. “We waren met twee, drie en daarna 

negen oprichters, die allemaal een andere 

deskundigheid hadden. Onze sterke uitgangspunten 

waren dat we al met elkaar hadden samengewerkt 

en de sector goed kenden. We hadden een solide basis 

om te beginnen.” Het moment is goed gekozen, 
want de start van het bedrijf valt samen met de 
liberalisering van de sector. “De markt was toen 

volop in verandering. In Wallonië kreeg de transitie 

gestalte. Wij zagen daarin een niche die 

we konden vullen. We hebben 

zeker een beetje geluk gehad. 

Maar je moet de kans wel 

benutten.”  

Patrick Donnay,  
voorzitter en 
medeoprichter  
van haulogy

Business
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100 miljoen berichten
In het begin positioneert het bedrijf zich als een inte-
grator in de ruime zin van het woord, maar tegenwoor-
dig wil het een echte partner zijn voor zijn energieklan-
ten, waaronder Enovos, Enoco, Resa en Mega. Het 
productaanbod is geleidelijk uitgebreid en omvat nu de 
hele waardeketen. Zo bood haulogy aanvankelijk een 
platform om de automatische uitwisseling van gegevens 
tussen de gas- en stroomleveranciers en de distributie-
netbeheerders te vergemakkelijken. Tegenwoordig 
levert het bedrijf een softwarepakket waarmee distri-
butienetbeheerders hun hele proces van begin tot eind 
kunnen beheren. Voor energieleveranciers biedt haulogy 
met name Customer Relationship Management (CRM), 
dat wil zeggen een verzameling tools en technieken om 
informatie over klanten vast te leggen, te verwerken en 
te analyseren, en een factureringsmodule.
“Wij maken onze eigen software, maar we ontwerpen ook 

diensten met toegevoegde waarde, van systeemintegratie tot 

hosting. De samenwerking met onze klanten is een 

langetermijnproces. Daarentegen stellen we geen personeel 

beschikbaar. Dat is niet het model dat we willen ontwikkelen”, 
verduidelijkt de voorzitter van haulogy, dat zijn 
applicaties volgens het SaaS-principe (Software as a 
Service) beschikbaar stelt om de implementatie te 
vergemakkelijken. Het mkb-bedrijf verwerkt jaarlijks 
bijna 100 miljoen berichten die afkomstig zijn van de 
markt. 

Energie-efficiëntie   
Om te anticiperen op de energietransitie en de nieuwe 
verbruikspatronen in de toekomst, omringt de 
IT-specialist zich al enkele jaren met universitaire 
partners in het kader van een groot onderzoeksproject 
genaamd haulogy 2021. Zo werkt haulogy samen met 
het Cetic (Centre d’excellence en technologies de 
l ’ information et de la communication) en met de 
universiteiten van Luik, Namen en Leuven.
“Een aantal onderzoeksthema’s zijn voor ons bijzonder inte-

ressant om de toekomst van onze activiteiten voor te bereiden”, 
zegt Patrick Donnay. “Wat dat betreft, biedt het Cetic ons 

de mogelijkheid om ons te verdiepen in nieuwe technologieën, 

met name kunstmatige intelligentie, blockchain, machine 

learning en chatbots.” De Universiteit van Luik houdt zich 
in de eerste plaats bezig met het analyseren van nieuwe 
marktmodellen. “De energietransitie betekent vooral dat 

energie vlotter wordt gedistribueerd, dat de productie ervan 

wordt verplaatst en dat de opslag ervan wordt verbeterd. De 

kerngedachte is om mensen op het juiste moment en tegen 

lagere kosten energie te laten verbruiken. Het is onvermijde-

lijk dat de sector zichzelf opnieuw uitvindt en dat vraagt om 

een nieuw regelgevingskader, andere bedrijfsmodellen en 

nieuwe software. Om een flexibele markt te betreden met 

verbruikers die ‘prosumers’ (producenten/consumenten) wor-

den, heb je intelligentere en geautomatiseerde systemen 

nodig. ”. 

  
Versterkte aanwezigheid in Nederland en 
Frankrijk
Hoewel haulogy nu 70 medewerkers heeft en voor 80 % 
van de Belgische energiesector (gas en elektriciteit) 
werkt, heeft het bedrijf uit ’s-Gravenbrakel in mei van 
dit jaar besloten om een stap verder te gaan en  
7,5 miljoen euro aan kapitaal op te halen. Daarvan is  
3 miljoen euro bijeengebracht door privé-investeerders, 
die samen 25 % van het aandelenkapitaal bezitten. Dat 
zijn Invest Mons-Borinage-Centre (IMBC) (11%), de 
SRIW Environnement (7 %) en Bewatt onder leiding 
van Bruno Verschueren (7 %). De overige 75 % is in 
handen van de oprichters. Als aanvulling op dit bedrag 
heeft het Waals Gewest, met steun van de minister voor 
Economie en Energie, 4,5 miljoen aan financiële bijstand 
verleend (in de vorm van een terugbetaalbaar 
voorschot). Een deel van dit verse geld dient om de 
software aan te passen, zodat deze in het buitenland kan 
worden verkocht.
“In België heeft haulogy bijgedragen aan de daadwerkelijke 

liberalisering van de markt, met name door de opkomst van 

kleinere spelers te bevorderen. Die deskundigheid kan 

interessant zijn voor andere markten die op weg zijn naar 

liberalisering. En dat zijn er veel in Europa”, benadrukt 
Patrick Donnay. “We zijn al bezig om onze producten aan 

de wetgeving van verschillende landen aan te passen door er 

een documentatielaag aan toe te voegen. In onze sector is er 

per slot van rekening weinig standaardisering in Europa.” 
Het mkb-bedrijf, dat al één jaar in Nederland en 
Frankrijk actief is, wil zijn aanwezigheid daar versterken 
en zich dan voor Ierland en het Verenigd Koninkrijk 
interesseren. “In elke nieuwe markt proberen we eerst met 

één klant te beginnen. We werken ook altijd samen met een 

lokale partner. Frankrijk is tegenwoordig een echte 

groeimarkt. Het land bleef lang achter op liberaliseringsgebied, 

maar is nu bezig met een inhaalslag. Er is echt merkbaar iets 

aan de gang. We hebben dit jaar trouwens al met drie Franse 

klanten een contract getekend en vestigen veel hoop op die 

markt.”
Om zijn oplossingen te exporteren, verwacht het bedrijf 
zijn personeelsomvang tussen nu en vijf jaar te 
verdubbelen. Het streven is ook om de omzet in 
hetzelfde tijdsbestek te verdrievoudigen. “België blijft ons 

zwaartepunt, ook al zal het over twee of drie jaar 

waarschijnlijk niet meer onze voornaamste markt zijn”, zegt 
de voorzitter tot besluit.

www.haulogy.net

Om zijn oplossingen te exporteren, verwacht het 
bedrijf zijn personeelsomvang tussen nu en vijf 
jaar te verdubbelen. Het streven is ook om de 
omzet in hetzelfde tijdsbestek te verdrievoudigen.

Business



Les Comtes de Méan is particularly suitable  
for a business clientele

Les Comtes de Méan is the reconversion of two buildings that were listed 
as a Wallonian heritage site. It is one of Belgium’s best reputed hotels, thanks 
to its refined scenery, the quality of the service and the many conveniences.

Mont Saint-Martin 9-11, B-4000 Liège - T +32 (0)4 267 67 43  -  F +32 (0)4 222 93 93
sales@lescomtesdemean.be  -  lescomtesdemean.be

125 fully-equipped bedrooms and suites • Sophisticated bistronomic restau-
rant • Bar and terrace overlooking Liege • Wellness centre and fitness area

• Meeting and reception space for 2 to 300 people

cdm-waw-225x310mm.indd   1 5/09/18   16:28
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Vésale Pharma krijgt voet aan de grond in de VS

Vésale Pharma (Eghezée), dat zich één jaar geleden op de Amerikaanse markt begaf door samen 
met de Texas A&M University (Bryan-College Station) een onderzoeksbedrijf te beginnen, heeft 
onlangs enkele Texaanse partners, waaronder beleggingsfondsen, overgehaald om een gezamenlijke 
verkooporganisatie te vormen, waarmee het zijn vestigingsstrategie voortzet. ‘Progoes’ is de naam 
van deze joint venture, waarin Vésale 26 % van de aandelen bezit. Doel : het promoten en in de 
handel brengen van de huidige en toekomstige probiotica die het resultaat zijn van het onderzoek 
dat het Waalse bedrijf samen met verschillende universitaire onderzoekslaboratoria in België, 
Europa en de VS verricht. Progoes, dat op de Texas A&M University steunt, probeert deze probiotica 
met een grote technologische en wetenschappelijke meerwaarde onder de aandacht te brengen in 
een opportunistische markt met weinig oog voor kwaliteit. Het begin van de verkoop in de VS 
van de eerste producten van Vésale wordt in januari 2019 verwacht.  
Ter herinnering, Vésale Pharma is een pionier op het gebied van onderzoek en innovatie in verband 
met probiotica. De publicatie van een aantal octrooien in de VS heeft het bedrijf de laatste jaren 
geloofwaardigheid verleend, waardoor het bij de Texas A&M University geïntroduceerd kon worden 
via het OWIN-netwerk van het Awex (Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements 
étrangers). Dit internationale netwerk voor open innovatie is ontstaan dankzij de sinds 2006 
bestaande banden tussen Wallonië en de Texaanse universiteit (met 70.000 studenten de op twee 
na grootste van de VS).

Business
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“L’âge de la bière”
Eric Boschman begint zijn onemanshow als volgt : “Unesco heeft de Belgische biercultuur erkend als 

immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid. Kom nou, wat een bullshit, wat een ontzettende bullshit ! ” En 
aan het einde van zijn voorstelling zegt hij : “Daarom maken wij het beste bier van de wereld. Want in 

sommige landen van de wereld denken ze dat ze bier maken, maar dat is geen bier. Dat is alleen maar iets wat 

schuimt ! ” In het anderhalf uur daartussen tapt hij uit hetzelfde vaatje als tijdens ‘Ni dieux, ni maîtres 
mais du ROUGE’, met dit verschil dat de sommelier ons ditmaal de (oeroude) geschiedenis van het 
bier vertelt. Daarbij mengt hij vrolijk allerlei elementen door de gerst en de hop, zoals de toekomst 
van de brouwerswereld en de bieren die op goed geluk door thuisbrouwers worden gemaakt. Dat doet 
hij op een bitse, ironische en soms provocerende toon, waarmee hij het publiek op stang jaagt. En dat 
lukt hem des te makkelijker omdat de bezoekers drie bieren mogen proeven : een geuze, een tripel en 
een saison, oftewel drie typisch Belgische, karaktervolle bieren. Net als de humorist zelf.

Business

De eerste  
voorstellingen   : 

8 oktober
in Latinne (Braives)

17 oktober
in Drogenbos 

24 november 
in Beaumont 

14 december  
in Antoing

…

www.ericboschman.be
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Gevangen 

IN DE TUINEN 
VAN SENEFFE
Tot 11 november prijken er in het park en de tuinen van het 
Domein van Seneffe een dertigtal beelden van Félix Roulin. 
De perfecte gelegenheid om het monumentale werk te  
(her)ontdekken van deze beeldhouwer uit Dinant met een  
passie voor brons, die zijn beelden zelf giet in zijn boerderij 
in Biesmerée.

S E N E F F E

HenegouwenI Christian Sonon
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De gebeeldhouwde 
deuren van het Mac’s 
in de Grand Hornu 
behoren tot z ijn 

bekendste werken, maar ook 
‘L’Arche du Millénaire’ voor het 

gemeentehuis van Andenne, de 
beelden op de place Pierre de 
Coubertin in Louvain-la-Neuve en 

‘Les Ages de l ’Humanité ’ bij het 
Hôpital Marie Curie in Lodelinsart, 

een enorm, piramidevormig werk 
waarin de kunstenaar steen, brons, ijzer, 

roestvrijstaal en zeldzame metalen als 
titanium met elkaar combineert, zijn van 

zijn hand. 
Hoewel Félix Roulin zich op alle terreinen 

en met alle materialen op zijn gemak voelt, 
gaat zijn voorkeur toch uit naar brons. Dat 

materiaal staat dan ook centraal in zijn werk : 
menselijke vormen, gevangen in cortenstaal  

of inox. De beelden krijgen vaak de vorm van 
een zuil of boog, zelfs een deur. Gezichten, 

handen, voeten, vrouwelijke vormen zitten erin 
opgesloten en proberen te ontsnappen. Verstijfd 

maar in volle beweging.
De beheerders van het Domein van Seneffe deden 
dit jaar een beroep op deze kunstenaar, die een ‘spoor’ 
heeft nagelaten op tal van locaties in België en zelfs 
in het buitenland, en die op 87-jarige leeftijd 
onvermoeid blijft voortwerken in zijn atelier in 
Biesmerée (Mettet). Sinds 2005 opent het domein zijn 
park en tuinen voor verschillende kunstenaars, die het 
ene jaar een thema krijgen waarmee ze samen aan de 
slag kunnen, en het andere jaar een persoonlijke 
tentoonstelling in een open ruimte. Dit initiatief is 
inmiddels niet meer weg te denken voor al wie van 
hedendaagse en actuele kunst houdt (denk maar aan  

de openluchttentoonstelling met enorme foto’s in het 
kader van de festiviteiten van Bergen 2015). Nu is Félix 

Roulin dus aan de beurt, van wie op het domein tot  
11 november een dertigtal beelden kunnen worden 
bewonderd (toegang gratis).
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Van de rode schoenen tot de laarzen van 
t’Serclaes
“ Ik was net op zoek naar een bijzonder kader voor mijn 

beelden, die steeds groter worden. Mijn oog was al op 

verschillende erfgoedlocaties gevallen, en hier in Seneffe deed 

de gelegenheid zich voor”, vertelt de kunstenaar, die 
afkomstig is uit Dinant. Het is een schitterende locatie. De 

18
de

-eeuwse architectuur verleent het geheel een interessante 

structuur. Als je monumentale kunst maakt, dan is het 

verband met de architectuur essentieel. Ik hou bijzonder veel 

van de ‘Cour d’honneur’ waarlangs de mensen binnenkomen. 

Ik heb er dan ook voor gekozen om daar mijn nieuwste 

werken te plaatsen, naast een aantal oudere exemplaren”.
Hoofdzakelijk zuilen, met personages die gevangen 
zitten uiteraard, maar hoe recenter zijn werk, des te 

groter de zichtbare fragmenten worden. De zuilen gaan 
open, de lichamen bevrijden zich ruw en de verbeelding 
krijgt vrij spel. Op die manier kan het publiek de 
chronologie van zijn werk volgen. De periodes van Félix 
Roulin. In het midden van de binnenplaats trekt één 
werk de aandacht : ‘Souliers rouges’ geïnspireerd op het 
sprookje van Andersen. Het gaat om de vergroting van 
een klein beeld, waarin de voeten van het meisje een 
normale grootte hebben, terwijl haar schoenen in 
miniatuur zijn afgebeeld. Hier hebben de schoenen 
normale afmetingen, en zijn de voeten vergroot. Het 
beeld heeft een tegenhanger in de ‘Laarzen van ‘t 
’Serclaes’, die vanaf het place de Tilly, waarvan deze 
16de-eeuwse heer afkomstig was, naar een van de tuinen 
van het domein wandelden.

Werken die een verhaal vertellen
Achter het kasteel ligt het 22 hectare 
grote park dat uitnodigt tot wandelen en 
uit grasperken, lanen, hagen en 
waterpartijen bestaat. Elk jaar weer is 
het voor de kunstenaars een hele 
uitdaging om met die bijzonder 
gevarieerde natuurvormen te werken. 
Zoals deze structuur van brons en inox 
voor de grote vijver, of het portaal 
‘Génération’, dat een blik biedt op een 
imposante tuinbed. “Ik probeer mijn 

beelden op een coherente manier te plaatsen’, 

vertelt de kunstenaar die, en dat is 

uitzonderlijk, zijn beelden zelf thuis in zijn 

gieterij maakt. ‘Ik ben met name dol op de 

groene vierkanten, en heb me daarmee een 

beetje meer laten gaan”. 
Geprikkeld ? Achter de hagen die de 
‘Jardin des trois terrasses’ in ruiten 
verdelen, stelde de beeldhouwer zijn 
oudste beelden tentoon, die grotendeels 

dateren uit de jaren 80 en 90. Ook hier worden lichamen 
tegenover materie geplaatst. Maar ze zijn vrij. Of toch 
niet helemaal, want de arm van Icarus – alles wat er van 
de waaghals overblijft – zit nog steeds vast aan de 
vleugel die hem meenam in zijn val. In een ander groen 
blokje is het precies een stuk arm dat de amazone mist, 
druk bezig een boog te spannen. Een puzzel ? Ja, die van 
de fantasie van de kunstenaar. “Deze werken vertellen een 

verhaal. Ik ben gefascineerd door de oudheid, legendes, 

sprookjes, … Tijdens het creatieve proces besteed ik steeds meer 

aandacht aan de verbeelding. Wat vertelt het beeld, wat wil 

ik dat het vertelt  ? ”

Hoewel Félix Roulin zich op 
alle terreinen en met alle 
materialen op zijn gemak 
voelt, gaat zijn voorkeur toch 
uit naar brons.
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K A S T E E L  V A N  S E N E F F E

+32 (0)64 55 69 13
 
www.chateaudeseneffe.be

EEN VOLLEDIG 
KUNSTENAAR
 

Félix Roulin werd in 1931 geboren in Dinant, 
waarvoor hij het monument van Adolphe Sax met 
vrouwen en saxofoons, opgesloten in de materie, 
maakte. Hij is de waardige erfgenaam van de 
Dinantse dynastieën van koperbewerkers. Werd zijn 
roeping beïnvloed door de harde rotsen die boven 
de Maas uitsteken ? De jonge beeldhouwer is al 
bijzonder productief en wordt aangetrokken door 
alle mogelijke materialen. Hij volgt een opleiding 
aan de Ecole des métiers d’art in Maredsous, waar 
hij vervolgens ook lesgeeft, voor hij docent 
metaalkunst en later ook beeldhouwkunst wordt 
aan het Institut supérieur d’Architecture et d’Art 
décoratif de La Cambre, in Brussel. In 1961 krijgt hij 
de Prix du Musée Rodin op de Biennale de 
sculpture de Paris. Vervolgens begint hij ongeveer 
overal in België tentoon te stellen, maar ook in 
Parijs, Sao Paulo, enz. 
Zijn werk wordt gekenmerkt door monumentale 
beelden die een plaats hebben verworven in tal van 
openbare ruimtes, de stad of de natuur. De creaties 
van deze volledige kunstenaar – want hij is ook 
bedreven in de edelsmeedkunst – ontstaan met 
een paar trekken op papier en krijgen hun 
definitieve vorm in zijn gieterij in Biesmerée. Daar, in 
de rust van een gerenoveerde boerderij, blijft hij 
nieuwe beelden maken en geeft hij zijn passie door 
aan jonge beeldhouwers.

Aanraken is begrijpen
Sceptisch ? Aarzel niet de beelden aan te raken, 
de vormen te strelen. Volgens de kunstenaar 
moet je een beeld aanraken om het echt te begrij-
pen. “Dat is toch normaal ! De beeldhouwkunst is een 

kunstvorm die alle zintuigen aanspreekt. We leven in 

een tijdperk waarin bijzonder veel aandacht uitgaat 

naar het beeld (via televisie- en computerschermen), 

terwijl heel wat andere sensaties verwaarloosd wor-

den : het ruwe, gladde, koude, warme, zware, lichte, 

vochtige, … Dat kan een afbeelding niet bieden, maar 

een beeldhouwwerk wel. Beelden brengen die sensaties 

aan, gebruiken en communiceren ze”. Aldus 
Hephaistos in zijn smidse.
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De Legia en  

de Esperluette

TE MIDDEN VAN  
HET LAND VAN LUIK

“ Brasse & Vous” is 
een authentieke 

ambachtelijke 
brouwerij die in het 

centrum van het Land 
van Luik gelegen is 
en waar bieren van 
uiteenlopende aard 

maar met een 
uitgesproken karakter 
worden gebrouwen. 

De sterproducten van 
het huis zijn de Legia 

en de Esperluette ! 
Welkom in het 

beroezende rijk van 
Bruno en Lucky.

I Guy Delville

R O C O U R T

Luik
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De Legia blonde 
is een licht bier dat door infusie wordt gebrouwen en 
één enkele gisting kent (bier op vat) of een lichte 
secundaire gisting (bier op fles). Eén enkele 
moutsoort, één enkel hoptype en veel passie voor dit 
“gemakkelijk te drinken” bier, zonder kunstgrepen en 
voor het plezier. Het heeft een ouderwets aroma met 
een prettige feestsmaak (en een alcoholgehalte van 
5,5 %).

De Legia saison 
is een van de recentste bieren. Het bevat weinig 
alcohol maar heeft een uitgesproken hopsmaak. Een 
bier dat de zintuigen op scherp zet en bedoeld is om 
boerenknechten wat verfrissing te brengen tijdens de 
oogst. “Seizoensbieren” dienden traditioneel om de 
arbeiders hun dorst wat te lessen in de oogsttijd. 
Daarom is dit bier fris en bevat het weinig alcohol 
(een alcoholgehalte van slechts 5 %).

De Legia cassis-menthe 
is het resultaat van lang nadenken over wat een 
gefruit bier eigenlijk moet bieden : een mengeling van 
zachtheid en frisheid. Dit lichte bier met zijn duidelijk 
verschillende weerkaatsingen brengt zon in de 
harten en de glazen. De discrete muntsmaak geeft  
er de nodige lichtheid aan (een alcoholgehalte van 
3,5 %).

De Esperluette blonde 
is een bier met een zeer rijk karakter dat te danken is 
aan een subtiel mengsel van heldere moutsoorten en 
aromatische hoptypes, zonder welke andere 
kunstgrepen ook. Een rijk en bloemrijk bier dat 
gebrouwen wordt volgens de beste traditionele 
regels. Een lichte gisting op fles zorgt voor een zeer 
zachte afwerking in de geest van de “tripelbieren” 
(een alcoholgehalte van 7 %).

De Esperluette ambrée 
heeft een warme kleur en aroma. De Vurige Stede 
inspireerde de roodachtige kleur ervan en ook het 
stevige en gevoelige karakter. Het is het resultaat van 
een subtiel mengsel van heldere en gekleurde 
mouttypes en verscheidene aromatische hopsoorten. 
Dankzij het lage alcoholgehalte van 6,5 % kan men er 
onbevreesd van genieten.

De Esperluette Gla-Gla 
is het winterbier van de brouwerij. Het komt uit een 
exclusief brouwsel voor het jaareinde. Dit donkere en 
aangename bier zal het hart verwarmen. Het is licht 
gekruid met een snuifje oosterse peper die er een 
fijne smaak aan geeft. Dit frisse, zachte en licht 
geparfumeerde bier is een beetje bitter, maar heeft 
een uitgesproken karakter (en een alcoholgehalte 
van 7,5 %).

“ Les 4 Saisons de Liège ” 
zijn “biologische” bieren die sinds april 2018 worden 
gebrouwen. Hun verschillen schuilen in de gebruikte 
gistsoorten. Zo is er de “Sighild-L’hivernale” (rijker en 
warmer), de “Capucine-La printanière” (complexer en 
wild), de “Alissa-L’estivale” (die beter de dorst lest) en 
de “Oriane-L’automnale” (die meer gekruid is). Het 
zijn lichte en verfrissende bieren.

Bruno Bonacchelli is burgerlijk ingenieur schei-
kunde en biotechnoloog van opleiding. 
Gedurende bijna twintig jaar werkte hij bij de 
firma Meura, die gespecialiseerd is in het ont-

werpen en bouwen van brouwzalen. Tijdens die loop-
baan bezocht hij haast alle landen ter wereld waar bier 
wordt gebrouwen.
Lucky De Bruyn is een bekende figuur in de horecawe-
reld en bij de Luikse feestvierders. Gedurende meer dan 
dertig jaar zorgde hij voor het oprichten, omvormen en 
zelfs ondersteboven halen van drankgelegenheden in 
Luik zelf en daarbuiten. Hij wilde Luik begiftigen met 
authentieke lokale bieren. 
Enerzijds traditie en technologie, anderzijds lokale en 
authentieke waarden. Beide mannen moesten elkaar wel 
ontmoeten en gaan samenwerken. Zo hebben Lucky en 
Bruno in 2014 hun krachten, ervaring en passie gebun-
deld om in Rocourt de artisanale brouwerij “Brasse & 
Vous” op te richten, waar nu een tiental biersoorten 
worden geproduceerd.

Liefhebbers kunnen deze pareltjes ontdekken in de brouwerij zelf en 
in de Refter van de Brouwerij, waar ook enkele gerechten op basis van 
de Legia en de Esperluette worden bereid. De bieren zijn eveneens 
verkrijgbaar in restaurants, bij voortverkopers en in veel theaterzalen 
uit de streek (de lijst vindt u op de site van de brouwerij). 
Momenteel is “Brasse & Vous” nog in Rocourt gevestigd, maar de brou-
werij zal zeer binnenkort verhuizen naar het gebouw van de  
vroegere Grote Post, waar ze 600 m² in beslag zal nemen. Daar zal ook 
een bar zijn, alsmede nieuwe kuipen om de productie op te drijven tot 
2.000 hl/jaar en zo nodig zelfs meer !

Lucky en Bruno hebben in 2014 hun krachten, 
ervaring en passie gebundeld om in Rocourt 
de artisanale brouwerij “Brasse & Vous” op te 
richten, waar nu een tiental biersoorten 
worden geproduceerd.
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Omstreeks 1890 werden de gebouwen (hotels en cafés) 
op de hoek van de rue de la Régence en de quai sur 
Meuse gesloopt. In mei 1896 begon men een 
indrukwekkend Postgebouw op te trekken volgens de 
plannen van architect Edmond Jamar. Wegens de 
uitbreiding van de postdiensten was zulk een groot 
gebouw immers nodig. Voor het nieuwe gebouw in 
neogotisch stijl werden nieuwe technieken gebruikt, 
meer bepaald metaal voor de interne structuren. Het 
gebouw werd ondersteund door zuilen met kapiteel en 
met daar bovenop een elegant achthoekig en van een 
piek voorzien torentje, alsook met standbeelden die de 
beroepen uitbeeldden. Het Postgebouw werd eind 1901 
ingewijd. Het was de trots van Luik en van de 
Maasoevers. Het avontuur duurt een eeuw. In 2002 

werd het voor zijn goede diensten bedankt, buiten 
dienst gesteld en beschermd. Na verscheidene 
verwikkelingen en reconversieplannen vatte Meusinvest 
een groot renovatieproject aan. “We willen in de Grote 
Post de ontwikkeling van het digitale en het creatieve 
district voortzetten, dat op de place Saint-Etienne, de 
creatieve hub van Luik werd begonnen”, aldus Gaëtan 
Servais, de algemeen directeur van Meusinvest. “Op 
termijn zal er zo meer dan 8.000 vierkante meter ter 
beschikking worden gesteld voor eender welk creatief 
en innoverend ecosysteem.” Het tijdschema voor de 
duur van de werken bedraagt twee jaar. Maar doordat 
heel het project in verscheidene fasen is onderverdeeld, 
zou “Brasse & Vous” reeds aan het einde van dit jaar zijn 
intrek kunnen nemen op de benedenverdieping.

B R A S S E  &  V O U S

Rue d’Alleur 27C
B-4000 Luik (Rocourt)
+32 (0) 4 384 84 78

www.brasse-et-vous.be

Bierroute

DE GROTE POST VAN LUIK WORDT BINNENKORT 
GERENOVEERD

Het tijdschema voor de duur van de werken bedraagt twee jaar. 
Maar doordat heel het project in verscheidene fasen is 
onderverdeeld, zou “Brasse & Vous” reeds aan het einde van dit 
jaar zijn intrek kunnen nemen op de benedenverdieping.



LES LEADERS DE LA DISTRIBUTION 
& DE L’AFFICHAGE CULTURELS

MARKTLEIDER IN CULTURELE 
DISTRIBUTIE EN AFFICHAGE

+32 (0)4 234 94 88        www.culture-promotion.com
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Ongebruikelijke schoenen, in Namen
Tijdens de rondleiding “Namur Insolite” liep een team van de RTBF mee in de voetsporen 
van een calceofiel, dat is iemand met een passie voor mooie schoenen. Jean-Paul 
Almau heeft een dermate grote passie voor elegante en fijn afge-
werkte schoenen ontwikkeld dat het hem ertoe heeft aan-
gezet zijn eigen label te creëren.
Na het ontmoeten van grote Parijse schoenfabrikanten, 
merkontwerpers en importeurs, evenals ontwerpers en 
fabrikanten, waagde hij de sprong onder begeleiding van 
zorgvuldig geselecteerde partners ! In 2014 werd de nieuwe 
Jalmau-lijn gelanceerd, het resultaat van Belgisch design in 
samenwerking met een gerenommeerde Frans-Portugese 
schoenenproducent ! Door elegante schoenen aan betaalbare 
prijzen te koppelen wordt er in België een leegte gevuld en 
krijgen de mannenschoenen vandaag de verfijning en elegantie 
die ze verdienen

Waar kan je opstijgen en landen met een watervliegtuig ? 
Op het water misschien ? Bravo ! En waar nog ? ... De 
dichtstbijzijnde basis voor watervliegtuigen ligt aan het 
Comomeer of in Biscarrosse, naast Bordeaux. Vandaar 
het idee van Rodolphe Van Bellingem, piloot bij Brussels 
Airlines, om een landingsplaats voor watervliegtuigen 
in België te creëren. Daarvoor bleek de Lac de la Plate 
Taille, op de site van de Lacs de l'Eau d'Heure, de 
geschiktste plek. Zo is de eerste vliegbasis voor 
watervliegtuigen in België ontstaan met de steun van de 
sitebeheerders en luchtvaartautoriteiten. De Belgian 
Seaplane Aero-club is zowel een vliegschool voor zij die 
hun bewijs van bevoegdheid als piloot willen behalen, 
als een club waar je je eerste luchtdoop kunt beleven.

THE PLACE TO 
BE WAW  !
—  In de voetsporen van de  “Ambassadeurs”

Toerisme

Luchtdoop op de  
Lacs de l'Eau d'Heure
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Feeën en zigomars in Virton
In Virton, Herbeumont en Montmédy (Frankrijk) neemt 
het “Sentiers des Songes” de wandelaar mee naar het land 
van de dromen en van het onverwachte. De drie routes 
maken deel uit van de grensoverschrijdende wandel- en 
fietsroute “Erfgoed en Landschap”, die onlangs werd 
gemarkeerd als onderdeel van het Feder-project voor de 
Gaumestreek. Het uitgangspunt van het project is kunst 
toegankelijk maken in een natuurlijke omgeving. Voor 
het ontwerp van deze circuits voegden negen 
kunstenaars hun talent en creativiteit samen, zodat een 
wandeling of jogging in de bossen een moment van 
betoverende poëzie wordt. Kinderen en volwassenen 
kunnen er kennismaken met de bosfee, de zetel van de 
geliefden en zelfs schepsels ontmoeten, zoals de 
Zigomars, de elfjes die in de Rabais-vallei bij Virton 
wonen en er nog steeds “overleven” dankzij de 
Koninklijke Broederschap van Zigomars.

De foto's van Folon, in La Hulpe

Als kind woonde Jean-Michel Folon in Genval en ging 
hij regelmatig in het park naast het Château de La Hulpe 
(Solvay-park) wandelen. Het was dan ook vanzelfsprekend 
dat de Folon Foundation ervoor koos om zich hier in dit 
park, in de prachtige boerderij uit 1893, te vestigen. De 
boerderij werd door het Waals Gewest gerenoveerd en herbergt vandaag meer dan 500 werken. 
Alle werken zijn gerangschikt volgens een door de kunstenaar zelf ontworpen museografie : 
aquarellen, schilderijen, beeldhouwwerken, houten voorwerpen, illustraties, affiches, serigrafieën, 
etsen... Nog tot 25 november brengt het museum de expo “Folon, Photos Graphiques”, die tot 
stand kwam dankzij de door de familie nagelaten archieven en documenten. De tentoonstelling 
brengt 250 foto’s van Folon bijeen waarvan sommige uit de late jaren vijftig dateren. Tenslotte 
was fotografie het uitgangspunt van het oeuvre van de in 2005 overleden kunstenaar.
Zo geven de “Ambassadeurs” ook de gelegenheid om bepaalde, nooit getoonde stukken te 
ontdekken uit de nalatenschap van Jean-Michel Folons tweede vrouw.

Toerisme
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Een “Western”-stadje in Chaudfontaine 
Uiteraard is er de “saloon”, de “sheriff office”, de “Western City Bank” en de stallen waar liefhebbers een paard kunnen 
huren... Geïnspireerd door het Amerikaanse westen en in 1962 vlakbij de Château des Thermes opgezet, biedt Western 
City een totale verandering van omgeving waar bezoekers in het Amerikaanse Wilde Westen met cowboys en cow-

girls worden ondergedompeld. 
Op zondag zijn er shows en feesten 
onder de affiche “Road 66” en je kan 
hier ook overnachten in typische 
Western Style kamers en studio's.

Jean Galler, chocolade en wijn
Al ruime tijd had Jean Galler dit wijngaardproject. Allereerst wilde 
hij zich met zijn vrouw in Zuid-Frankrijk, in de Rhônevallei,  
vestigen. Uiteindelijk koos de chocolatier, na een 
bodemanalyse, voor een helling in Vaux-sous-
Chèvremont in de buurtschap “La Haie du Loup”, die 
pal op het zuiden is gelegen. De wijnstokken zijn op 
een noord-zuid-as gestut om de hele dag van de 
zonnestralen te genieten. De wijngaard wordt omringd 
door koeien, schapen, bijen en diverse landbouw- 
gewassen. Jean Galler hoopt dat deze prachtige harmonie 
tussen natuur, dieren en mens een uitgebalanceerde wijn 
zal opleveren.

Toerisme
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Bier in Cazier !
De historische mijnbouwlocatie Bois du Cazier, die ooit getuige was van een ramp 
en nu toegankelijk is voor het publiek, heeft deze zomer een origineel initiatief 
gelanceerd. Met de Brasserie du Pays Noir (onlangs in Marcinelle geopend en met 
een slakkenberg op het etiket) bracht de toeristische site haar eigen bier op de 
markt dat bij de meesten in de smaak zou moeten vallen. Brouwer Nicolas Renard, 
licht toe: “We wilden een evenwicht vinden om zo veel mogelijk mensen tevreden te stellen. 

Dus geen speciaalbier met kruiden of met een uitgesproken smaak. We willen vooral 

buitenlandse bezoekers verleiden. En smaken kunnen verschillen tussen bijvoorbeeld 

Italianen en Belgen” Resultaat ? Cazi'Elle's eerste brouwsel lest de dorst van de 
bezoekers die graag meer willen weten over het Waalse mijnverleden en de 
Belgische industrieën. Ook de “bier-geeks” zullen dat exclusieve nieuwe brouwsel 
maar al te graag proeven.

“ Albédo ” bij Mac
De Albédo-tentoonstelling in Le Grand Hornu kwam tot 
stand nadat de Belgische kunstenaars Ann Veronica 
Janssens en Jean Glibert uitgenodigd werden een werktuig 
te creëren waarbij de bezoeker een esthetische ervaring 
beleeft zonder zich daarbij om de materiële kant van het 
kunstobject te bekommeren. 

Los van de gebruikelijke werken en displayaccessoires, 
biedt deze expo beide kunstenaars de gelegenheid om een 
vrije dialoog aan te gaan met de rauwe architectuur van  
Pierre Hebbelinck en met het natuurlijke licht.
Het concept voor de tentoonstelling spruit voort uit een 
dialoog met museumdirecteur Denis Gielen,  en is de gele-
genheid om de specificiteit van de ruwe architectuur te bena-
drukken en die op een schalkse manier ook uit te lokken. 
Deze tentoonstelling zal zeker de jongsten boeien. Zo kunnen 
op zondag 7 oktober kinderen, samen met kunstenaar Jean 
Glibert, spelen met kleuren, vormen en ruimte.

—  Moet je ontdekken

Toerisme
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Het Mudia opent zijn deuren in Redu 
Kom de Eenarmige Bandiet en de duurste meesterwerken ter wereld 
ontdekken, maak een impressionistisch schilderij met een stippelpistool,  
huiver voor het mysterie van het ei en poseer als model…
Deze ludieke en bijzonder originele attractie werd op 10 september in 
Redu geopend in een heringerichte voormalige pastorie uit de negen-
tiende eeuw. Het Mudia (Musée didactique de l'art), opgericht door een 

Belgische kunstliefhebber, brengt in twintig zalen meer 
dan 300 werken samen van de hand van beroemde kunstenaars als 
Veronese, Brueghel, Rodin, Picasso, Magritte, Hergé, Franquin en 
Geluck. (schilderkunst, beeldhouwkunst, tekeningen, stripverhalen, 
foto's, film...) 
Dankzij zijn totaal nieuwe, interactieve uitrustingen, neemt het 
museum de bezoeker terug mee in de tijd via een chronologische 
parcours waarbij kunstwerken met ludieke activiteiten gemixt 
worden. 
Door de talrijke interacties met de meesterwerken worden bij elke 
stap van het parcours de emoties en zintuigen van de bezoeker 
geprikkeld, wat een intieme, emotionele en poëtische band met de 
getoonde inhoud schept. Meer dan zeven eeuwen aan leuke 
ontdekkingen!

 
         www.mudia.be

Luik, Europese kerststad
Hoewel de Luikse “Village de Noël de Liège” - de oudste 
en grootste van België met maar liefst tweehonderd 
chalets en twee miljoen bezoekers - vooral een kerst-
markt is waar je in een goedmoedige sfeer rond kunt 
slenteren om kerstideetjes op te doen, lokale ambachten 
te ontdekken, kerstdecoratie te vinden en te genieten 
van de vele heerlijkheden, worden de bezoekers, waar-
onder steeds meer buitenlanders, vooral aangetrokken 
door de gezellige ongedwongen sfeer met goedgeluimde 
inwoners, de kerk, het stadhuis (vaak overspoeld door 
jenever in een warme stemming), de folkloristische 
volksraad en vooral het hart dat op het ritme van het 
feest klopt.
Een Europese jury werd zo enthousiast van deze kerst-
markt die de magie van de kerstviering in het hart van 
de stad tot leven weet te brengen, dat ze de kerstmarkt 
dit jaar de titel van “Luik, Kerststad” toekende. Een 
prachtige beloning, niet alleen voor de organisatoren 
(de vzw's “Enjeu” en “Le Tournevent”) maar zeker ook 
voor de Luikenaars.

—  Mag je niet missen !  

Toerisme
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DESIGN, NUTTIG 
VOOR DROMERS 
ÉN DOENERS  

Als u denkt dat het bij design 
om esthetiek en verleiding 

gaat, moet u dit dossier zeker 
lezen. Via een grootschalig 

evenement, Reciprocity De-
sign.Liège, ontdekt u een 

discipline die sterk verbonden 
is met de werkelijkheid van 

het menselijk leven. Design is 
een instrument dat andere 

dingen mogelijk maakt. 

Fragilitas ,  
Design for (every)one

© Lieven De Couvreur



5858

© Reciprocity

nr. 42

De designer voert een vreedzame strijd om de 
wereld te verbeteren en gebruikt daarbij zijn 
creativiteit als wapen. Dit idee vormt de ach-
tergrond van ons herfstdossier over design 

en het vak van designer in het kader van de opening van 
de triënnale Reciprocity Design.Liège. Dat is een rond-
trekkend evenement dat tussen Luik, Vlaanderen en de 
Euregio Maas-Rijn zwerft en daarbij bijzondere cultu-
rele locaties (La Boverie, Museum van het Waalse 
Leven, La Cité Miroir), kunstgalerieën, speciale  
designruimtes (Design Station, rue Paradis) en zelfs 
stadswijken (Outre-Meuse) aandoet.

Dossier

WAT VOOR NUT HEEFT 
DESIGN ALS HET 
“ONTWAPEND” IS   ?

 
GEEN, EN “ONTWAPEND” DESIGN IS GEEN DESIGN. 

Ondanks deze versnippering is er sprake van samen-
hang, want op elke tentoonstellingslocatie wordt 
dezelfde vraag gesteld : kan design aanzetten tot 
gedragsverandering in gevoelige situaties, zoals insta-
biliteit en kwetsbaarheid van mens of milieu ?

Reciprocity beantwoordt deze vraag bevestigend en 
baseert die overtuiging op de humanistische ethiek en 
dienstbaarheid die aan het werk van de designer ten 
grondslag liggen. Wat dat betreft, kunnen we zeggen 
dat de designer een vreedzame strijd voert die iedereen, 
dus ook mensen met een handicap, in staat stelt om een 
vorm van zelfstandigheid en vrijheid te bereiken.

 Fragilitas , Handle with Care,  
designer Alice Hendren.  
Oprijplaten voor gehandicapten,  
installatie in Seoel 

R E C I P R O C I T Y  
D E S I G N . L I È G E  

V A N  5  O K T O B E R   
T O T  E N  M E T 
2 5  N O V E M B E R 

www.reciprocityliege.be
www.laboverie.com
www.design-station.be 
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Is de designer een kunstenaar ?
Cyrielle Doutrewe : Ik ben diep bezorgd wanneer 
de designer als kunstenaar wordt aangeduid. De 
designer is geen kunstenaar. De kunstenaar voert 

een monoloog. Hij wil iets zeggen over de samenleving 
of uiting geven aan zijn gevoel en maakt daarom een 
kunstzinnig gebaar, dat het publiek begrijpt of niet. Dat 
kan de kunstenaar niet schelen. De designer wordt niet 
gemotiveerd door zijn eigen gevoel of verlangen. Hij 
luistert naar de samenleving, voert een dialoog en komt 
met passende antwoorden die overeenkomen met de 
uitdagingen. Laten we een voorbeeld nemen. De kun-
stenaar kan een urinoir maken dat aan één kant scheef 
is of niet op een afvoerbuis is aangesloten. De designer 
moet juist kijken naar de eerste functie van het urinoir : 
hoe kunnen mensen hun behoefte doen ? Zijn antwoord 
moet dus functioneel zijn. 

Dossier

ZOEKEN NAAR 
ANTWOORDEN   

Een kruisgesprek tussen Giovanna 
Massoni, artistiek directeur van 
Reciprocity Design.Liège, en  
Cyrielle Doutrewe, projectleider  
van Wallonie Design, over de  
betekenis van de woorden design  
en designer : volgens de één 
verkwanseld, volgens de ander 
miskend en teruggebracht tot een 
kunstzinnig beroep.

Giovanna Massoni 

Cyrielle Doutrewe

Giovanna Massoni : Ik zou niet zeggen dat de monoloog 
het kenmerk van de kunstenaar is, want in de heden-
daagse kunst wordt gestreefd naar participatie van het 
publiek en een manier van vragen stellen die soms aan 
provocatie doet denken. Ik zou zeggen dat de kunstenaar 
vragen oproept en de designer naar oplossingen zoekt. 

Valt het station Luik-Guillemins, dat door 
Santiago Calatrava is gebouwd, onder design 
en architectuur ?
CD – Het station van Luik is een schitterend wit bouw-
werk van glas en metaal. Maar het is geen design. Is het 
slim om in een klimaatzone als België een station te 
bouwen dat helemaal is blootgesteld aan de wind ? Niet 
echt. Ik denk dat Calatrava het designgedeelte van zijn 
werk heeft verprutst.

GM – Design levert ook een dienst. De bouw van een 
station moet niet alleen de gebruikers dienen, maar ook 
de bewoners van de wijk waar het is gevestigd. Een goed 
ontworpen station moet immers voor een ‘aangename 
ervaring’ zorgen. Bij design hebben de aspecten nut, 
ergonomie en ervaring zowel betrekking op de esthetiek 
als op het gebruik. Design zorgt voor een beter bestaan. 

CD – Ik kom altijd terug op de Thonet-caféstoel als ik 
duidelijk over design wil praten. Dat is het meest over-
tuigende voorbeeld van het geslaagde werk van een 
designer. Deze stoel heeft geen ‘designlook’ als we uit-
gaan van de formele beoordelingen van interieurmaga-
zines. Dit ontwerp van rond 1860 is het optimale ant-
woord op een bestelling van meubilair voor een café. 
De ontwerper heeft overal aan gedacht : de esthetiek, 
het materiaal, de techniek, het gereedschap, het vervoer, 
de opslag en de montage. Deze stoel is gaandeweg een 
icoon op het gebied van meubeldesign geworden. 

© Joke De Wilde

© Denis Erroyaux
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Design verandert dus ons dagelijks leven ?
CD – Design houdt zich bezig met vorm, functie en gebruik. 
De ontwerpen van designers zouden idealiter ons gedrag en 
onze manier van leven moeten beïnvloeden. De designer zoekt, 
analyseert, vernieuwt, maakt prototypes, experimenteert en 
begint opnieuw als zijn werk niet aan de eisen voldoet om in de 
behoeften van de gebruikers te voorzien. Aan het einde van het 
proces is het zijn doel om een zaak te dienen. Dat is design !

GM – Om dat doel te bereiken, moet de designer de samenleving 
begrijpen. Hij is verplicht om nauw samen te werken met allerlei 
disciplines, zoals psychologie, sociologie, filosofie, ingenieurs-
wetenschappen en biochemie. Wist je dat bedrijven op het 
gebied van digitaal design filosofen inschakelen om hun pro-
ducten te bedenken ? 

CD – De designer heeft een enorm potentieel als bemiddelaar, 
want hij kan het technische verhaal van de ingenieur, het sociale 
verhaal van de antropoloog en zelfs het commerciële verhaal 
van de ondernemer begrijpen. Ontwerpen die niet gepubliceerd 
of verkocht worden, zijn inderdaad niet het doel dat wordt 
nagestreefd.

Associeert Reciprocity zich daarom ook met 
“maatschappelijke innovatie” ?

CD - Reciprocity is geen kunstenaarstentoonstelling en ook 
geen kunstgalerie. We laten een werkwijze zien. En die werk-
wijze is van toepassing op alle designsectoren.

GM - Reciprocity is een laboratorium dat de resultaten toont 
van werk dat gemiddeld één tot zes jaar heeft geduurd en dat in 
verschillende workshops voorafgaand aan de triënnale is ver-
richt. Dit jaar is ‘kwetsbaarheid’ de thematiek (en ethiek) die is 
gekozen om al deze onderzoekingen te presenteren.

WALLONIË IN HET 
DESIGN STATION
 

Het Design Station is een 
modernistisch gebouw dat onderdak 
biedt aan twee belangrijke Luikse 
spelers op designgebied : Job’In 
Design en Wallonie Design. Job’In 
Design is een starterscentrum voor 
designbedrijven en een structuur voor 
maatwerkbegeleiding van designers 
en modeontwerpers. 

Wallonie Design brengt designers in 
contact met ondernemingen, 
stimuleert samenwerkingsverbanden 
en brengt goede resultaten of 
interessante trajecten onder de 
aandacht door evenementen te 
organiseren of artikelen te schrijven 
die met name via een website en een 
newsletter worden gepubliceerd. De 
vereniging steunt designers ook bij 
hun productie- en verkooppogingen. 
Wallonie Design speelt echter geen 
rol in de export, want daarvoor is 
Wallonie-Bruxelles Design Mode de 
bevoegde instantie.

“ Om dat doel te bereiken, moet de designer de 

samenleving begrijpen. Hij is verplicht om nauw 

samen te werken met allerlei disciplines,  

zoals psychologie, sociologie, filosofie,  

ingenieurs- wetenschappen en biochemie. ”
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Vortex-Cortex 
Video-installatie in een aangepaste ambulance.  
De Belgische kunstenaar Djos Janssens, die geregeld 
in-situ installaties maakt, haalt de emotionele lading  
uit het interieur van een ambulance door een  
video-installatie over het thema van de kwetsbaarheid 
van lichaam en geest. 
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RECIPROCITY
DESIGN.LIÈGE   

 
Editie 2018 van Reciprocity opent met een gevoelige noot om design  
in dienst van kwetsbaarheid te onderzoeken, of die kwetsbaarheid nu  
betrekking heeft op lichaam, geest, maatschappij, werk of milieu.  
Aandacht voor empathisch design via twee belangrijke exposities :  
Fragilitas in La Boverie en Face A - Face B in het Design Station.

“
 Het exposeren van design in La Boverie, een museum voor 

schone kunsten, is een verrassende ontmoeting tussen twee 

werelden die niet gewend zijn om met elkaar om te gaan ” 
(Giovanna Massoni, artistiek directeur van 

Reciprocity). Een uitnodiging aan het gebruikelijke 
publiek van La Boverie om de creatieve mogelijkheden 
en toepassingsgebieden van design met nieuwsgierig-
heid te bekijken. In drie exposities, die onder de titel 
Fragilitas vloeiend in elkaar overlopen door het gemeen-
schappelijke decorontwerp van Designwithgenius (zie 
pagina 65), wordt design zichtbaar in de vorm van objec-
ten, meubels, foto’s, grafische ontwerpen en architect-
onische installaties, die nu eens monumentaal zijn en 
dan weer verkleind zijn tot maquettes.

Fragilitas laat zien dat design niet alleen om productie 
en rendement draait, maar ook een instrument is om 
menselijke waarden uit te drukken. Dat geldt ook voor 
de meest gevoelige : lichamelijke, geestelijke of sociale 
kwetsbaarheid. Een drieledige expositie om ons ervan 
te overtuigen dat de parameters veranderd kunnen wor-
den, want kwetsbaarheid, of die nu zichtbaar is of niet, 
is geen onoverkomelijke situatie. De resultaten van het 
onderzoekswerk op designgebied tonen aan dat mensen 
hun handicaps kunnen overwinnen om normaal of op 
een andere manier normaal te leven. De gezondheids-
zorg is in die zin een gebied waar men een bijzonder 
dringend beroep doet op design. Van het industrieel 
vormgegeven voorwerp dat het suikergehalte in het 
bloed meet tot de organisatie van de thuiszorg worden 
onderzoeken en antwoorden van de dienstdoende desig-
ners verwacht (zie pagina 72).

FRAGILITAS

Design for (every)one

Handle with care

Dit object (en dat op pagina 
57) is gemaakt tijdens 
workshops van studenten en 
mensen met een handicap. 
Het onderzoek van Lieven De 
Couvreur, curator van het 
onderdeel Design for 
every(one) van Fragilitas, aan 
de Hogeschool West-
Vlaanderen (Howest) berust 
op de algemene opvatting dat 
we bestaande voorwerpen via 
een co-design methode 
kunnen aanpassen aan de 
ontwikkelingsbehoeften van 
gehandicapten. 

Kwetsbaarheid wordt gezien als een positief thema, 
een uitdaging die we moeten aangaan, een kans om 

de voorwerpen en diensten om ons heen te analyseren 
en verbeteren. Waarom geen wandelstokken ?

© Lieven De Couvreur
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Een expositie die zowel het eindproduct (Face A) als het 
verborgen proces achter de totstandkoming ervan (Face B) laat 
zien. Acht Luikse designers onthullen hun creatieve levensloop, 
die uit beproevingen en successen, onderzoekingen en 
mislukkingen, onzekerheid en hoop bestaat. Licht en schaduw : 
een expositie die de onzekere situatie van de ontwerper aan de 
orde stelt. We zoomen in op vier van hen.

“ We willen laten zien dat er, voor 

elke beroemde designer, duizenden 

getalenteerde maar onbekende 

designers rondlopen. Om van 

design een beroep te maken 

waarvan je kunt leven, moet je 

een weg vol hindernissen 

afleggen. De creatieve weg is lang, 

heel lang. ” (Cyrielle  Doutrewe, 
projectleider – Design Station)

FACE A -  FACE B
DE WERKELIJKHEID VAN LUIKSE DESIGNERS

JIMMY DE ANGELIS 
  

Jeugd 
een Luikse engel

Opleiding  

Bij toeval design

Beroep  

Als gevolg daarvan : designer !

Aanzet  

Biomimetiek

Mentor  

Frédéric Platéus, boegbeeld van de 
Belgische graffiti-scene

Hoogste doel  

Een esthetiek vol fantasieën geïnspireerd 
door de natuur

Website  

deangelisdesign.be

Face A
De lamp AT27 als eerbetoon aan zijn grootmoeder A.T., die 
in 1927 werd geboren.

Face B
De tijdlijn van Jimmy is een voortkabbelende reeks data in 
verband met zijn beroep die plotseling stijgt en daalt zonder dat 
hij ergens controle over heeft. Pieken en dalen. Jimmy 
belichaamt de typische levensloop van een freelancedesigner 
die zijn eigen meubels wil ontwerpen. Na jaren van tegenslag 
ontwerpt Jimmy een lamp, de AT27. Rond zijn ontwerp heerst 
veel mediagekte, maar ondanks de benadering van een 
internationale uitgever wordt de lamp (nog steeds) niet 
geproduceerd. Desondanks stort Jimmy zich op een tweede 
lamp van stralend plexiglas, waarmee hij het noorderlicht 
imiteert. Na veelbelovende contacten met een tweede, zeer 
beroemde uitgever volgen er opnieuw geen contracten en is de 
toekomst onzeker.
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UITSTAPJES IN HET BUITENLAND 
  

België kent op designgebied geen beroemde figuren, zoals Philippe Starck in Frankrijk. “Dat komt omdat we bescheiden zijn”, zegt 
Leslie Lombard, projectleider bij Wallonie-Bruxelles Design Mode. Toch hebben we geen gebrek aan getalenteerde designers op wie 
internationale ondernemingen een beroep doen. Jean-François D’Or, Alain Gilles en Xavier Lust zijn Belgische voorbeelden die ook in 
het buitenland bekend zijn. De competitieve designwereld is echter bijzonder hard voor jonge beroepsbeoefenaars, die zelden van 
een uitgeefovereenkomst kunnen leven. “Internationale ondernemingen, die door marketeers worden geleid, selecteren de prototypes 
van veelbelovende en nog goedkope jonge designers voor hun stand op een beurs. Als het product geen enthousiasme opwekt, houdt 
het avontuur daar op. Er zijn maar weinig bedrijven die risico’s nemen”, verduidelijkt Giovanna Massoni. Jimmy De Angelis en Romy Di 
Donato (zie pagina 70) hebben dat aan den lijve ondervonden.
Wat Wallonie-Bruxelles Design Mode doet, is jonge talenten helpen om mee te doen en zich te presenteren op prestigieuze beurzen, 
zoals die van Milaan en Parijs. “Wij begeleiden ze in de aanloop naar de evenementen en bereiden ze voor om de confrontatie met 
gevestigde ondernemingen aan te gaan. Ter plaatse geven we ze logistieke, commerciële en communicatie-ondersteuning. De eerste 
beroepservaringen zijn niet eenvoudig” (Leslie Lombard)

LUCIE VANROY  
  

Jeugd 
Sirene in de loop van de Maas, 

tussen Hoei en Luik

Opleiding  

Binnenhuisarchitectuur aan  
de ESA Saint-Luc (Luik)

Beroep  

Ecodesigner van meubels  
en lampen

Aanzet  

Het maken van een lamp  
op school 

Inspiratie  

Het leven in al zijn vormen

Hoogste doel  

Op zoek naar eeuwigdurende 
vervulling - no end  !

Website 

lvcreations.be

Face A
Een lamp op voet, waarvan het onderstel en de kap van kringloophoutfineer door 
Lucie zijn ontworpen.

Face B
Met Lucie duiken we in de wereld van het hergebruik van materialen die niet per se 
voortkomen uit haar creatieve proces. Lucie stroopt uitdragerijen af, snuffelt tussen 
grof huisvuil, haalt marmeren schoorstenen uit elkaar en hergebruikt bouwtekeningen 
op geolied overtrekpapier. Alles is goed om van iets ouds iets nieuws te maken. “In 

Face B toon ik, in wanorde, mijn basismateriaal en de wijze waarop ik werk en die steeds 

hetzelfde is. Het gaat om unieke of in heel kleine series gemaakte stukken op basis van ‘afval’ 

of ‘edele resten’. Ik verander het materiaal zo weinig mogelijk. Ik maak geen meubels kapot 

om er onderdelen uit te halen. Ik gebruik juist onderdelen die al stuk zijn om ze op een originele 

manier samen te voegen, als een puzzel waarin stukjes die oorspronkelijk niet gemaakt waren 

om een geheel te vormen, perfect in elkaar passen.”

2
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DESIGNWITHGENIUS
A L I A S  

J E A N - F R A N Ç O I S 
B O D S O N  

E N  S É B A S T I E N 
D E V I L L E  

  

Jeugd 
Hebben veel rondgezworven en 

elkaar in Luik weer ontmoet, 
waarna ze bij elkaar zijn gebleven

Opleiding  

Architecture à Saint-Luc (Liège)

Beroep  

Ecodesigners van voorwerpen en 
oppervlakken, decorontwerpers 

en meubelmakers 

Aanzet  

Droog hout om te recyclen

Mentor 

De Zwitserse architect  
Peter Zumthor, “een god”

Embleem  

De letters dwg naar het 
bestandsformaat voor  

CAD-programma’s

Hoogste doel  

De ethiek van het hergebruik tot 
het uiterste drijven

Website 

designwithgenius.be

Face A
Houten onderzetters, het resultaat van nadenken over het hergebruik van 
houtresten.

Face B
Bij het werk van een designer wordt enorm veel materiaal verbruikt.“De werkplaats 

waar we onze grondstoffen bewerken, ligt vol met houtresten. Hout is namelijk ons lievelings-

materiaal. En omdat hergebruik een onderdeel van onze ethiek is, willen we niets verspillen.” 
Wat zouden we met die resten kunnen doen om in een behoefte te voorzien ? “We 

hebben een werktuig ontwikkeld om die resten samen te persen tot grote worsten, waar we 

schijven vanaf kunnen halen om houten onderzetters van te maken”.

De scharnierende bureaulamp  
“Watt the meter ?” is volgens het 
principe van upcycling (opwaartse 
recycling) gemaakt van een 
opvouwbare timmermansduimstok, 
een sokkel van gerecycled beton en 
een led die op USB werkt.

3-4
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Als primeur organiseert Reciprocity een 
belangrijke expositie, getiteld ‘Confessions’. 
Het betreft een coproductie met Fabrica, een 
internationaal onderzoekscentrum op het 

gebied van sociale communicatie, waaraan wordt mee-
gewerkt door designers, architecten, grafisch ontwer-
pers, fotografen en videomakers. “Confessions” expo-
seert de zelfportretten van jonge creatieve talenten, die 
zich als gebaar van nederigheid hebben uitgekleed.

tentoonstelling affiche 
Confessions

DE EREGAST 
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SUPERCARS !
Design heeft niet alleen betrekking op meubels en interieurobjecten. We reizen naar de legendarische 
Italiaanse carrosseriebouwer Carrozzeria Touring Superleggera in Milaan om de luxebolides te bewonderen 
die door de Belgische designer Louis de Fabribeckers zijn ontworpen.

Ironisch genoeg kwam het inzicht na een motorongeluk dat 
Louis de Fabribeckers wekenlang aan zijn bed gekluisterd 
hield. Tijdens die verplichte rust neemt de jongeman het 
besluit om datgene te gaan doen waartoe hij zich 

voorbestemd voelt : bijzondere auto’s ontwerpen. Nadat hij tot 
inzicht is gekomen, van zijn wonden hersteld is en het diploma 
van autodesigner op zak heeft, solliciteert Louis in het wilde 
weg maar zonder veel succes. Enkele standaardafwijzingsbrieven 
later ontvangt hij in dezelfde week twee l ijnrecht 
tegenovergestelde aanbiedingen om te komen werken : de ene 
van General Motors in Detroit, de andere van Carrozzeria 
Touring Superleggera in Milaan. Voor wie moet hij kiezen : de 
reusachtige Amerikaanse autofabrikant of de kleine Italiaanse 
ontwerper van luxecarrosserieën ? “Aan de ene kant een starre 

industriële constructeur die me kon vermorzelen, aan de andere kant 

een opnieuw beginnend bedrijfje waar ik de enige designer zou zijn”, 
herinnert Louis de Fabribeckers zich. De keuze was niet 
moeilijk : hij ging naar de carrosseriewerkplaats in Milaan.

LOUIS  
DE FABRIBECKERS   

  

Jeugd 
op het familielandgoed in Gougnies 

(Henegouwen) droomt de kleine Louis er al  
van om bijzondere auto’s te ontwerpen. 

Opleiding  

Zoekt het eerst in de architectuur aan het 
Sint-Lucas (Brussel) en vindt zichzelf uiteindelijk 

in een school voor autodesign.

Aanzet  

Een verkeersongeval

Beroep  

Designer van adembenemende auto’s 

Hoogste doel  

De volmaakte autoIronisch genoeg kwam het inzicht na een 
motorongeluk dat Louis de Fabribeckers 
wekenlang aan zijn bed gekluisterd hield. 
Tijdens die verplichte rust neemt de 
jongeman het besluit om datgene te gaan 
doen waartoe hij zich voorbestemd voelt : 
bijzondere auto’s ontwerpen. 
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Bestemming : puissant rijke klanten
Maar wat ging hij daar eigenlijk doen, want onder eco-
nomische druk had Carrozzeria Touring al in 1966 haar 
activiteiten stopgezet ! “Wanneer ik met mijn schrift en 

mijn potlood aankom, zoek ik een tafel die niet meer bestaat 

om aan te gaan zitten”, vertelt Louis de Fabribeckers, die 
in 2006 het verzoek krijgt om zijn knowhow in dienst 
te stellen van het merk dat via de markt voor luxeauto’s 
een nieuwe start wil maken. Na een onderbreking van 
veertig jaar zonder enige zichtbaarheid of bedrijfscom-
municat ie moet a l les dus opnieuw worden 
opgebouwd.
De activiteit gaat weer van start met als doel om auto’s 
in de vorm van prototypes of kleine series (minder dan 
tien carrosserieën per jaar) te produceren. Die worden 
op maat ontworpen en gebouwd voor puissant rijke 
klanten die op zoek zijn naar exclusiviteit en ultieme 
verfijning. De budgets van deze wonderen zijn natuur-
lijk even geheim als de productie, maar zijn wel gerecht-

vaardigd, zoals Louis de Fabribeckers uitlegt. “Wanneer 

een potentiële klant ons bezoekt, leggen we de verschillende 

stappen van het productieproces van de auto (design, techniek, 

uitrusting, constructie) in detail uit, zodat de totale kosten 

begrijpelijk zijn. In bijna alle gevallen is er geen discussie over 

de prijs ”.

Het wauw-effect ! 
In deze elitaire wereld is de designer een onmisbaar 
radertje. “De aanschafcriteria van onze klanten hebben niets 

meer te maken met een consumptieartikel. Wij verkopen 

schoonheid en avontuur. Na intens met de designer over een 

project te hebben gesproken, volgen de klanten het hele pro-

ductieproces van de droomauto, van de eerste schets, het 

gevormde plaatwerk en de aerodynamische tests tot de laatste 

naad van de zittingen.” 
Het resultaat zijn onvergelijkbare auto’s, die vaak (zowel 
vroeger als nu) worden bekroond op het prestigieuze 
Concorso d’Eleganza Villa d’Este, waar een gefortuneerd 
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Carrozzeria Touring Superleggera, dat 
in 1926 werd opgericht, begon met het 

tekenen en ontwerpen van auto’s en 
ontwikkelde daarbij zowel 

technologische innovaties (concept van 
het lichtgewicht of ‘superleggera’ 

chassis) als een verfijnde esthetiek. In 
combinatie met de mechanische kennis 

van vermaarde constructeurs (Alfa 
Romeo, BMW, Lamborghini, Ferrari, 

Maserati, Lancia, Fiat) heeft het 
superleggera-concept geleid tot de 

mooiste auto’s ter wereld, waaronder 
de uit de filmwereld bekende  

Aston Martin DB5 van de Britse geheim 
agent James Bond.

“ Anders dan mijn vakbroeders moet ik in alle eerlijkheid zeggen dat 

maatschappelijk nut voor mij geen uitgesproken doel is, tenzij het gaat om 

behoud en herwaardering van zeldzaam industrieel erfgoed. Maar sommige 

van die bijzondere auto’s komen terecht in privécollecties, die zowel in 

musea als tijdens tentoonstellingen door het grote publiek worden 

bewonderd. Ik moet toegeven dat dan wel sprake is van maatschappelijk nut 

en dat is des te beter.” (Louis de Fabribeckers).

gezelschap zich verdringt. De wedergeboorte van 
ambachtelijke, op luxe gerichte arbeid van het hoogste 
niveau. Omdat iedere auto uniek is, werkt het bedrijf 
samen met vakmensen die zich op de bewerking van een 
bepaald materiaal toeleggen. Naast de plaatwerkers, 
lakspuiters, meubel- en zadelmakers moeten ook de glas-, 
kristal-, marmer- en zijdespecialisten worden genoemd.

Een nichemarkt die zich ontwikkelt 
“ Sinds vijf jaar ontwikkelt zich een nichemarkt waarin de 

historische constructeurs uiterst zeldzame auto’s in kleine 

series proberen te produceren. Dat is noodzakelijk om het 

imago en DNA van die bedrijven in stand te houden. Omdat 

ze zelf op industriële wijze en met robots werken, moeten ze 

zich voor de productie van die unieke auto’s wel tot een car-

rosseriebouwer als ons wenden om het chassis met de hand 

en volgens de regels van de kunst in elkaar te zetten ”.

We begrijpen het al : Louis de Fabribeckers zal nog 
jarenlang inkt aan zijn vingers hebben ! www.touringsuperleggera.eu
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TEXTIEL WORDT BEPALEND 
VOOR DE 21STE EEUW 

In een tijd dat we nadenken over ons 
voedselconsumptiepatroon, zou het gebruik 
van kleding en stoffen voorwerpen in het 
algemeen ons moeten beroeren. Na de 
olie-industrie is de modebranche namelijk 
een van de meest vervuilende sectoren  
ter wereld. Ontmoeting met een 
plantaardige designer.

Prototype van een rugzak in 
samenwerking met ‘Fleur de Lice’.  
“Ik maak aanpasbare voorwerpen  
die niet gericht zijn op één vorm  
van gebruik. ” 

© Romy Design Studio
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Weven is iets anders dan roken
In Face B doorbreekt Romy de heersende opvattingen 
over hennep, een materiaal dat door zijn banden met 
cannabis in een kwade reuk staat. Maar industriële hen-
nep is geen recreatieve cannabis. Het materiaal bevat 
weinig THC (tetrahydrocannabinol), het voornaamste 
psychoactieve bestanddeel van cannabis. “De bezoekers 

ontdekken met name een overzicht van het materiaal hennep, 

de prototypes die voortkomen uit mijn onderzoek op basis van 

‘trial and error’ en een foto van de stoel van hennep die door 

Philippe Starck is ontworpen. ”

ROMY DI DONATO   
  

Jeugd 
Één been in Luik, één been  

in Italië 

Opleiding  

Een klassieke opleiding tot 
industrieel vormgever aan de 

ESA Saint-Luc (Luik)

Aanzet  

Een vader die kleermaker is

Embleem  

Een cannabisplant

Nageslacht  

Marie-Jeanne, ook een  
mooie plant 

Hoogste doel  

Deelnemen aan de Milan Design 
Week - al gelukt !

Website 

www.romydesignstudio.com

Hennep, linnen, rotan, stro, touw, algen, den-
nennaalden, wortels, haren ... Een jonge 
generatie ecodesigners vraagt zich af hoe 
grondstoffen met respect voor de natuur 

kunnen worden gebruikt. Een van hen is Romy Di 
Donato. Net als de zeven andere Luikse designers wier 
levensloop op de expositie ‘Face A - Face B’ in het Design 
Station wordt ontvouwd, heeft Romy een grillige weg 
afgelegd. Met pieken en dalen. Maar wel met vooruit-
gang. Na valse hoop op een uitgever heeft Romy in Luik 
een winkel geopend waar ze voorwerpen, stoffen, cos-
metica en voedingsmiddelen op basis van biologische 
hennep verkoopt. Sommige daarvan (zaden in salades, 
meel in gebak, eiwitten in veganistische burgers) kun-
nen ter plaatse worden geproefd. De naam van de win-
kel, ‘Marie-Jeanne’, is een ondeugende knipoog naar 
recreatieve cannabis, beter bekend als marihuana.

“In de industriële wereld voel ik me niet in harmonie met 

mezelf en de voorwerpen die ik ontwerp. Mijn leven als desig-

ner voortzetten door een natuurlijk en ecologisch materiaal 

te bewerken, dat overal, gemakkelijk en zonder ontbossing 

groeit. Daarin vind ik mezelf terug.” Met ‘Fleur de Lice’, 
een milieuverantwoorde handweverij in Malmedy, is 
een samenwerking op touw gezet voor de productie van 
een rugzak van hennepvezels. 

“ Onderwijs in ecodesign zou de basis moeten zijn van elke 

designopleiding. Wij leven in een tijd waarin verspilling niet 

meer aanvaardbaar is. Ik denk dat een verantwoordelijke 

designer de ecologische verplichting in zijn creatieve proces 

integreert; hij denkt na om geen nutteloos voorwerp in het 

milieu te brengen. Ecodesign is vooral een houding. ” (Giovanna 
Massoni) 
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EEN HEILZAME BRUGFUNCTIE  
Dienstverlenend design, op basis van een multidisciplinaire en 
participatieve aanpak, is een veelbelovend hulpmiddel in een 
samenleving waar de tertiaire sector 80  % van de economische 
activiteiten vertegenwoordigt.

Volgens Yves Voglaire, designer, consultant en 
hoogleraar aan de Université de Nîmes, is 
dienstverlenend design “erop gericht om (financieel) 

levensvatbare, (technisch) haalbare en (in menselijk 

opzicht) wenselijke diensten te ontwikkelen, dat wil zeggen diensten 

die aan de beoogde gebruikers zijn aangepast” De designer moet 
dus goed kunnen luisteren en zich empathisch opstellen. “Hoe 

zou hij de behoeften van de begunstigde kunnen begrijpen als hij niet 

in diens schoenen gaat staan ? ” Met de ‘ juiste schoenen’ aan en 
door middel van co-creatie, een proces dat dienstverleners en 
gebruikers bijeenbrengt, kan de designer streven naar de 
ontwikkeling van vernieuwende en verrijkende oplossingen.
Nog een uitdaging : “In onze digitale samenleving, met steeds meer 

interfaces, is de designer geroepen om diensten tastbaar te maken.” 
Het bekendste voorbeeld is de reservering van vliegtickets. 
Reisbureaus zijn door het internet onttroond en daarmee ver-
leden tijd. Hier speelt de designer een rol : een intelligente online 
reserveringssite is een site die ontworpen is om ergonomisch, 
gebruiksvriendelijk en plezierig te zijn en die de gebruiker in 
staat stelt om terug te gaan als hij een fout heeft gemaakt.
De gezondheidszorg blijft niet achter. Deze sector heeft de  
designmethode overgenomen om bestaande diensten te verbe-
teren en nieuwe diensten te ontwikkelen. We noemen met name 
het CHU van Luik, dat onlangs een workshop organiseerde om 
de kwestie van het ziekenhuisverblijf in de toekomst aan de orde 
stellen. Slapen, verzorging, eten, bezoek, begeleiding, vrijetijds-
besteding... het zijn allemaal diensten waar een designer zich 
over moet buigen om het leven als aangenamer te ervaren.

OM VERDER TE GAAN
 

Tot en met 21 oktober 2018 presenteert het Centre 
d’innovation et de design (CID) een expositie over de 
rol die design kan spelen in het licht van de 
overconsumptie in de hedendaagse samenleving  
Via het werk van een groot aantal Belgische en 
internationale designers snijdt de expositie een reeks 
actuele thema’s aan, zoals low tech, geplande 
veroudering, korte kringlopen en recycling.

www.cid-grand-hornu.be

De Meyko-knuffel. Na drie jaar 
onderzoek in samenwerking met 
artsen en gebruikers en na 
verscheidene geslaagde testfasen, 
ontwikkelen Sandrine Bender 
(designer) et Alizée Gottardo 
(ingenieur) de Meyko, een 
aangesloten voorwerp om de 
behandelingstrouw tegen astma bij 
kinderen te verbeteren.
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I Muriel Lombaerts

Route 

VAN EEN DROOMSTER

Via de schilderkunst, 
beeldhouwkunst en sinds 
kort ook het schrijven, 
wil Isabelle Nell als het 
ware een artistiek 
universum met ons 
delen. Ontmoeting in 
Chaumont-Gistoux met 
deze spirituele “engel”.

C H AU M O N T- G I S TO U X 

Waals-Brabant
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Al vanaf haar kindertijd werd Isabelle 
Nell aangetrokken door de schilder-
kunst en de kunst in het algemeen. Ze 
herinnert zich hoe ze urenlang naast 

haar vader zat, naar hem keek en naar zijn advies 
luisterde. “Ik bewonderde zijn werk. In mijn allereer-

ste herinneringen had ik altijd een potlood, pen of 

penseel in de hand. Ik ben zowel links- als rechtshan-

dig en vond het leuk om omgekeerd te schrijven, een 

techniek die ook Leonardo da Vinci beoefende”.
Vijftien jaar lang maakte Isabelle Nell deel uit 
van een hedendaags dansgezelschap, waarna ze 
aan de Académie Royale des Beaux-Arts de 
Bruxelles binnenhuisarchitectuur ging studeren 
met de optie design, als aanvulling op haar vor-

ming. “De dag waarop ik mijn diploma behaalde, 

ging ik een winkel voor kunstenaarsbenodigdheden 

binnen om er klei te kopen. Ik wilde mijn eerste beeld 

maken. Dat zette me ertoe aan om twee jaar lang een 

opleiding beeldhouwkunst te volgen aan dezelfde aca-

demie. Onder het waakzame oog van mijn leraar, de 

beroemde beeldhouwer Martin Guyaux, verbeterde ik 

mijn techniek en perceptie bij het contact met de mate-

rie. Toen hij een van mijn werken moest beoordelen, 

kreeg ik een van de mooiste complimenten ooit. Ik had 

de zin, de waarde en de ziel van de man die voor de 

studenten poseerde, weten te capteren. Het model – 

naakt en tegelijk extravert en introvert – had geen 

andere bron van inkomsten. Dat raakte me diep.” 

“ Onder het waakzame oog van mijn leraar, 

de beroemde beeldhouwer Martin Guyaux, 

verbeterde ik mijn techniek en perceptie bij 

het contact met de materie”. 
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DATA
    

Oktober 2000  
1e belangrijke tentoonstelling in 

galerie ‘Au Grez des Arts’,  
in Grez-Doiceau.

Juni 2003   

Nationale gouden medaille op  
het 33e Salon international de 

l’Académie européenne des Arts, 
voor haar volledige œuvre,  

in Gembloux.

Oktober 2003   

Nationale gouden medaille van de 
Conseil supérieur des récompenses 

tijdens de internationale 
tentoonstelling van het Académie 

européenne des Arts, in Parijs.

April 2004   

Retrospectieve van tien jaar van 
creaties in het Château d’eau in het 

Ter Kamerenbos in Brussel.  
“Le Coq dans les nuages”, voor 
“Brabant wallon en fête” komt 

terecht in de provinciale collectie.

Sinds 2005   

Verschillende tentoonstellingen in 
België (Centre Rops in Brussel, 
Salon wallon des Métiers d’Art, 

Palais abbatial de Saint-Hubert…)  
en in Frankrijk (Parijs, Carpentras, 

Saumane-de-Vaucluse, 
Montpellier...).

Sinds 2011   

Invoering van de “Maca d’Or”,  
een trofee voor verdienstelijke 

ondernemingen uit Wavre.

Sinds 2012  

Tentoonstellingen in de Moulin 
d’Arenberg in Rebecq, de Abbaye 

de Vaucelles in Frankrijk,  
galerie “Au Grez des Arts” in 
Grez-Doiceau en nog meer.

Tussen schilderkunst en beeldhouwkunst
Toen ze net dertig was, schilderde Isabelle haar eerste doek. 
“Ik zag het voor me toen ik naar een lege witte muur zat te kijken 

in het appartement waarin ik net was ingetrokken. Ik kreeg het 

ene creatieve idee na het andere. Stap voor stap ontstond het doek. 

Het moest enorm zijn en de omvang van de werken van mijn vader 

overschrijden. In 2000, bij mijn eerste tentoonstelling in Grez-

Doiceau, besefte ik hoe lastig de afmetingen van mijn werken 

waren en hoe moeilijk ik ze kon vervoeren. Ik paste ze dan ook 

aan aan de grootte van mijn auto (lacht)”.
Haar schilderijen sluiten aan bij het uitgepuurde, symbolische 
surrealisme. Schaduw en licht, bomen en wolken begeleiden 
haar bij haar zoektocht naar haar wortels. Wat de beeld-
houwkunst betreft omschrijft Isabelle haar stijl eerder als 
klassiek. Bij het schilderen of beeldhouwen werkt ze graag 
met materialen die vrijheid en sensualiteit mogelijk maken.

“ In mijn allereerste herinneringen had ik altijd een potlood, 

pen of penseel in de hand. Ik ben zowel links- als rechtshandig 

en vond het leuk om omgekeerd te schrijven, een techniek die 

ook Leonardo da Vinci beoefende. ”

“ Mijn favoriete techniek is olie op doek of paneel. Al heb ik op de 

academie geleerd om steen te boucharderen, toch maak ik nog uit-

sluitend beelden van klei, omdat ik daarmee preciezere en meer 

sensuele vormen kan creëren. Hoewel een aantal van mijn werken 

op basis van een mal in brons zijn gegoten, gebruik ik voor andere 

creaties dan weer de mozaïektechniek. Het bedekken van de terra-

cotta met mozaïek is een echte puzzel die heel wat geduld en intros-

pectie vergt. Ik volg daarbij de instructies van de beelden die in 

mijn dromen naar boven komen : ik verzet me er niet tegen, maar 

laat me erdoor leiden”.
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Een nieuwe spiritualiteit
Isabelle nam haar intrek in Chaumont-Gistoux en houdt van 
rust. De groene omgeving inspireert haar, net als de mens… 
Zijn kwaliteiten, gebreken, polariteiten. Ze houdt van erg uit-
eenlopende kunstenaars : de talenten van Leonardo Da Vinci, 
René Magritte, de beelden van Salvador Dali, de ervaringen 
van Antoine de Saint-Exupéry, de persoonlijkheden van 
Alexandre Jardin en Bernard Depoorter, die ze als een genie 
beschouwt. “Toen ik het lawaai en de vervuiling van Brussel inruilde 

voor de groene omgeving van Waals Brabant, werd mijn wereld plots 

stukken lichter. Ook mijn spiritualiteit evolueerde na een bijna-dooder-

varing. Ik ben niet gelovig, maar het blauw op mijn doeken hangt er 

zeker mee samen. Alles wat te maken heeft met de aartsengel Michaël 

trekt mijn aandacht. Ik bezoek regelmatig monumenten die aan hem 

zijn opgedragen : zo reis ik vaak naar Normandië om de Mont-Saint-

Michel te bezoeken .”

Een allereerste 
Bildungsroman
En dan is er nog die eerste 
roman die Isabelle Nell na 
negen maanden schrijven op 
de wereld zette en die in maart 
laatstleden werd gepubliceerd. 
“Mensen zeggen vaak : ‘ooit 

schrijf ik een boek…’. Vreemd genoeg wilde ik dat ook 

erg graag. Het lijkt wel of ik de wijzers van mijn hor-

loge heb stilgezet om de tijd te krijgen om te schrijven. 

Ik heb me afgezonderd om die behoefte, die ik al vanaf 

mijn jeugd voelde, te kunnen concretiseren. ‘(R)évolu-

tion d’une rêveuse’ is een Bildungsroman die de evo-

lutie van een personage beschrijft. De verschillende 

beproevingen die je ondergaat, positief én negatief, 

transformeren het individu. Ze zorgen ervoor dat je 

jezelf beter gaat begrijpen. Het hoofpersonage van 

mijn roman heet Angel, en ze lijkt op me. Ik hou de 

dingen wel graag wat mysterieus. Tussen de realiteit 

en de verbeelding zit slechts één stap. Volgens het 

Latijnse gezegde ‘verba volant, scripta manent’ (woor-
den vervliegen, het geschrevene blijft, nvdr) sta 

ik in voor de draagwijdte van mijn woorden door een 

spoor na te laten. Ik heb al plannen voor een nieuwe 

roman waarin ik een mannelijke rol zal spelen, 

Michel… Ondertussen wil ik evenementen organiseren 

om mijn artistieke universum onder de aandacht te 

brengen.”

www.nellisabelle.com

“ Alles wat te maken heeft 

met de aartsengel Michaël 

trekt mijn aandacht. Ik 

bezoek regelmatig 

monumenten die aan hem 

zijn opgedragen. ”
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WE ZIJN ER  
smurf van !

De beroemde blauwe figuurtjes van Peyo vieren de zestigste 
verjaardag van hun verschijnen met een tentoonstelling met 
immersieve evenementen in Brussels Expo. Vooraleer een 
reis rond de... blauwe planeet te maken.

I Gilles Bechet
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Pitufos heten ze in Madrid, Strumpar in Reykjavik, 
Siriner in Istanboel, Smurfs in Los Angeles en Lan Jing 
Ling in Peking, maar veranderen doen ze nooit. Ze zijn 
altijd drie (blauwe) turven hoog en onder hun witte 

muts vertegenwoordigen ze heel de diversiteit van de menselijke 
komedie. 
Zestig jaar na hun eerste optreden in een album van Johan en 
Pirrewiet, hebben de Smurfen de wereld veroverd. Peyo was 
een van de eerste Europese stripauteurs die besefte hoe belang-
rijk marketing en producten onder licentie waren om zijn per-
sonages meer bekendheid te geven. Vandaag vormt de strip nog 
maar 4% van de inkomsten van IMPS, de nog steeds in Genval 

gevestigde firma die de rechten, het imago en de ontwikkelingen 
van de blauwe dwergjes beheert. De avonturen van de Smurfen 
tref je nu aan op veel media, in tekenfilms, films, videogames, 
pretparken en nu ook in de “Smurf Experience”, die tot 27 janu-
ari 2019 plaatsvindt in Brussels Expo. Op een oppervlakte van 
1.500 m2 voert een immersief en interactief traject de bezoeker 
door de magische wereld van de Smurfen en nodigt hem uit om 
negen opeenvolgende ruimten te doorlopen om de plannen van 
hun eeuwige vijand Gargamel te doen mislukken; die heeft 
immers een helse machine gemaakt om het klimaat boven het 
paddenstoelendorp in de war te sturen. 
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Leven als een Smurf
Je hoeft slechts een reusachtig kader uit een stripverhaal opzij 
te schuiven om je onder te dompelen in een magische wereld, 
waar de nieuwe interactieve technologieën samengaan met de 
traditionelere technieken van de levende kunsten. Tijdens de 
tocht zie je acteurs die vermomd zijn of gigantische Smurf-
marionetten in beweging brengen. Dankzij de facelifttechno-
logie kun je in een spiegel ook jouw virtuele dubbelganger met 
het hoofd van een Smurf zien of interactieve beelden doen ver-
schijnen op schermen. “We hebben alle tot onze beschikking staande 

middelen gebruikt om een mooi verhaal te vertellen en een leuke 

ervaring te doen beleven,” aldus scenograaf Marcos Viñals Bassols. 

“De dramatische effecten en vooral de sfeerscheppende decors blijven 

heel doelmatig. Iedereen weet wel dat ze niet echt zijn, maar wil graag 

het tegendeel geloven. Vooral kinderen, die nog niets verloren hebben 

van hun vermogen tot verwondering.”
Die kinderen, die de belangrijkste doelgroep van de Smurf 
Experience zijn, werden vooraf ondervraagd om te zien hoeveel 
ze van de Smurfen weten, maar ook om hun verwachtingen te 
leren kennen. “Wat ze wilden, dat was het dorp ontdekken, leven 

zoals een Smurf en Gargamel uitdagen. En dat natuurlijk met alle 

magie en toverkunst die het zo fascinerend maakt.”
We verklappen geen geheim als we onthullen dat dit verhaal 
goed afloopt voor de Smurfen en hun bezoekers. Een laatste 
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formaliteit vóór je naar de mensenwereld terug 
kunt keren, is dat je moet ontsnappen aan de 
verachtelijke tovenaar. En wat kan je daar beter 
bij helpen dan een ooievaar, die met alle plezier 
voor luchttaxi speelt ? Dankzij de magie van de 
virtuele werkelijkheid, kun je op de rug van de 
grote vogel klimmen en ongehinderd het 
Smurfen-dorp bereiken na een vlucht over ber-
glandschappen en stinkende moerassen en langs 
de bomen van een dicht woud, om uiteindelijk te 
landen op het dorpsplein, waar je een groot 
vreugdevuur verwacht. “In pretparken komen 

tegenwoordig veel attracties met virtuele werkelijk-

heid voor. Maar nadat je de bril hebt afgezet, blijft 

daar meestal niet veel van over. Wij hebben echter een 

sterk verhaal te vertellen, iets dat een mens normaal 

gesproken niet kan doen. Zonder virtuele werkelijk-

heid kun je niet op de rug van een ooievaar gaan 

zitten en evenmin over een Smurfen-dorp vliegen.”

Door de UNO bekrachtigde waarden
Het wereldwijde succes van de Smurfen heeft er 
universele mascottes van gemaakt, waarin alle 
rassen zich kunnen herkennen. Dat is 
ongetwijfeld de reden waarom de Verenigde 
Nat ies ze in 2016 hebben gekozen a ls 
ambassadeurs voor de zeventien Doelstellingen 
inzake Duurzame Ontwikkeling die door 195 

landen werden goedgekeurd. Die doelstellingen 
moeten tegen 2030 worden verwezenlijkt om de 
armoede uit te roeien, de planeet te beschermen 
en welvaart voor iedereen te garanderen. Over 
heel het traject van de “Smurf Experience” zijn 
er in het decor zeventien voorwerpen verwerkt, 
die vorm geven aan elk van die doelstellingen. 
Een wasdraad om gendergelijkheid te illustreren, 
een koffer als teken van het verdwijnen van de 
armoede, een deegrol om het verminderen van 
de sociale ongelijkheid te symboliseren. Ze zijn 
vergezeld van schriftelijke toelichtingen en van 
een pedagogisch dossier in drie talen voor het 
leerlingenpubliek. “De leidraad van het verhaal is 

een metafoor voor de schade die de mens aan het 

klimaat toebrengt. Vandaag is het duidelijk dat de 

publieke opinie en het opvoedingssysteem in onze 

westerse landen ervoor zorgen dat die waarden inzake 

natuurbehoud en gelijkheid tussen mannen en 

vrouwen gangbaar en algemeen aanvaard zijn, maar 

met deze tentoonstelling kan men andere landen 

bezoeken, waar die doelstellingen niet vanzelfsprekend 

zijn. Het is dus een goede zaak dat de Smurfen daar 

komen aanzetten met hun door de UNO goedgekeurde 

waarden, opdat die plaats zouden krijgen in het hart 

van die kinderen, die de beslissers van morgen zijn.”

“Wat ze wilden, dat was 

het dorp ontdekken, leven 

zoals een Smurf en 

Gargamel uitdagen. En dat 

natuurlijk met alle magie 

en toverkunst die het zo 

fascinerend maakt.”
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Belgische knowhow
Als hoedster van het oeuvre en het imago van Peyo zorgt de 
firma IMPS uit Genval voor het toekennen van licenties en het 
ontwikkelen van nieuwe projecten. Het was zij die de tentoon-
stelling ontwierp in samenwerking met verscheidene Belgische 
partners die elk zeer deskundig zijn op hun specifiek domein. 
De productie en het ontwerp zijn in handen van Usine à Bulles, 
die de leiding heeft van het International Stripverhalenfestival 
van Luik en die voor deze gelegenheid samenwerkt met  
DC & J, een nieuwe Luikse productiemaatschappij voor het 
ondersteunen van sterke en innoverende projecten voor toneel, 
dans, circus en opera. De werking van de “Smurf Experience” 
is in handen van Cecoforma, een communicatie  en evenemen-
tenfirma die, net zoals Usine à Bulles, geleid wordt door Stephan 
Uhoda, een evenementenorganisator en enthousiaste 
cultuurliefhebber.
Heel de visuele en interactieve inhoud werd gemaakt door de 
firma Dirty Monitor uit Charleroi, die bekend werd door de 
techniek van videomapping en die haar audiovisuele deskun-
digheid zowel uitvoert naar de Verenigde Staten als naar het 
Midden-Oosten. Voor de productie staat Exhibition Hub in, 
een Brusselse firma voor het creëren, produceren en verspreiden 
van tentoonstellingen, die projecten op internationale schaal 
ontwerpt, zoals Terracota Army, The Art of the Brick en de 
Van Gogh Experience.

Het aftellen
Na Brussel zal de “Smurf Experience” vijf jaar lang rondreizen 
in Europa en daarbuiten. Het zal telkens dezelfde tentoonstelling 
zijn die opnieuw zal worden gemonteerd en zelfs gekopieerd, 
wat ongetwijfeld het geval zal zijn in Azië. “We zijn er heel trots 

op dat we al die Belgische knowhow naar buiten kunnen brengen”, 
zegt Philippe Glorieux, directeur Marketing en Communicatie, 
met veel genoegen. De tijdeloze en universele Smurfen hebben 
succes omdat ze de kindertijd verlengen. Afgezien van het ver-
talen in 84 talen, hoeft er niets te worden veranderd : de sym-
pathieke waarden van de kabouters zijn overal ter wereld 
dezelfde. Om iets te vinden dat kan tippen aan de alomtegen-
woordigheid van de kleine personages van Peyo, zou men al 
naar Disney moeten kijken, maar in tegenstelling tot de in 
Californië gevestigde onderneming heeft IMPS geen filialen. 
Heel het beheer van de Smurfenwereld gebeurt in Genval, door 
een team van 38 personen. “We hebben een kantoor in Los Angeles 

gehad en ook een in Hong Kong, maar we hebben alles weer naar hier 

gebracht; dat vonden we rationeler”. IMPS kent zijn licenties enkel 
toe na een grondig onderzoek van de aanvraag. Maar eens ze 
is toegekend, dan is het aan de licentiehouder om de fabricage 
en de distributie van zijn producten te beheren. Ten slotte is er 
nog het nijpende probleem van de namaakproducten. IMPS 
behandelt dat heel waakzaam, maar zonder zich veel illusies te 
maken. 
Vandaag is China de grootste buitenlandse markt. Het was in 
de jaren 80 dat de Lan Jing Ling (of “blauwe gewestjes” in het 
Mandarijn) er hun intrede deden via een televisiereeks. Dat was 
trouwens de eerste buitenlandse reeks die door de communis-
tische partij officieel werd goedgekeurd om door de nationale 
televisiezenders te worden geprogrammeerd. De kinderen van 
toen werden groot en hebben nu zelf kinderen, die ze nu mee-
nemen naar de grote winkelcentra van het Middenrijk, waar 
geregeld Smurf-evenementen worden georganiseerd, die veel 
geld en merchandising opleveren.
Bij IMPS is het aftellen naar de lente van 2020 al begonnen. Er 
zal dan een nieuw hoofdstuk aan het enorme potentieel van de 

Smurfen-saga worden toegevoegd : een nieuwe televisiereeks. 
Die wordt in Frankrijk gemaakt door IMPS et Media 
Participation, in partnerschap met TFI. Ze zal tweemaal 52 
afleveringen van 11 minuten tellen. Ze wordt volledig gemaakt 
van synthetische beelden en zal nieuwe personages introduce-
ren, met een nog gluiperigere en dommere Gargamel, die echter 
altijd verliest. Als die nieuwe afleveringen wereldwijd evenveel 
succes kennen als de eerste reeks, dan zal onze planeet pas echt 
blauw zijn.

Heel het beheer van de Smurfenwereld gebeurt 
in Genval, door een team van 38 personen. “We 

hebben een kantoor in Los Angeles gehad en ook een 

in Hong Kong, maar we hebben alles weer naar hier 

gebracht; dat vonden we rationeler ”. 

Tendens
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BOEKEN
 

120  
uitgevers

90  
landen

50 miljoen  
wereldwijd verkochte boeken

300 
titels

TELEVISIE
 

272  
afleveringen

uitgezonden in meer dan

100  
landen

gedubd in meer dan 

40  
talen

MERCHANDISING
 

700  
actieve licenties

100 miljoen  
verkochte Schleich-figuurtjes

160 miljoen 
d’œufs Kinder

1 
Smurf-gom wordt elke minuut 
ergens ter wereld gegeten

GUINESS BOOK
 

5 000  
als Smurf verklede 
deelnemers in 11 landen

DE SMURFEN  
IN CIJFERS

T H E  S M U R F  E X P E R I E N C E

Brussels Expo
Tot januari 2019
 
www.smurfexperience.com



Door de samensmelting van Sligro en ISPC kunnen we u als klant een 
totaalassortiment en optimale service bieden. Het wordt een combinatie van 
het beste van beide werelden en dit volledig aangepast naar uw behoefte en 
uw vraag als Belgische foodprofessional. 

Wij leggen deze puzzel maar u bent het onmisbare puzzelstuk in dit verhaal.

www.sligrofoodgroup.be
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ROBERT FRANK 
“ L E S  A M É R I C A I N S ” 

Wanneer men het over Street Photography heeft kan 
men niet om Robert Frank heen. Hij is een van de 
meest invloedrijke fotografen van de XXe eeuw sinds 
de publicatie van “ Les Américains ” in 1958. Voor dat 
werk heeft Robert Frank samen met vrouw en 
kinderen dertig Amerikaanse staten doorkruist.  
Hij liet zich onderweg leiden door toevallige  
ontmoetingen en gebeurtenissen. Hieruit resulteren 
27.000 beelden op film waarvan er 83 weerhouden 
worden voor de publicatie.

Musée de la

PHOTOGRAPHIE
TENTOONSTELLINGEN TE ZIEN TOT 20 JANUARI 2019

In het museum van Charleroi kunt u momenteel kennismaken met kunstenaars van wie de foto’s opvallen 
door hun ontroerende eenvoud. Werken die nog beter toegankelijk zijn dankzij de digitale inhoud  
via ADmented.

C H A R L E R O I

Henegouwen

Elevator.  
Miami Beach, 1956 
© Robert Frank; courtesy Pace/
MacGill Gallery, New York. 
Collectie Maison Européenne  
de la Photographie, Paris
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St. Petersburg.  
Florida, 1955 
© Robert Frank; courtesy Pace/MacGill 
Gallery, New York. Collectie Maison 
Européenne de la Photographie, Paris
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LISA DE BOECK & MARILÈNE COOLENS 
“ M E M Y M O M ” 

Memymom, een samentrekking van “me and my mom”, is een artistiek concept dat begin 2004 
werd aangevat door twee in Brussel wonende selfmade fotografen, een moeder (Marilène Coolens) 
en haar dochter (Lisa De Boeck). Een samenwerking die teruggaat tot 1990, toen Marilène haar in 
die tijd 5 jarig dochtertje begon te fotograferen.

Den Deugniet, 2013 
© memymom

Nothing is  
what it Seems, 1993 
© memymom
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Real Wild Child, 1994 
© memymom

Escape from Vegas, 2017 
© memymom
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MANFRED JADE 
“ F A C E  T O  F A C E ” 

De tentoonstelling Face to Face van Manfred Jade, een Duitse fotograaf die 
woont in Brussel, brengt een selectie portretten samen die in een tijdsbestek 
van een twintigtal jaren gerealiseerd werden in diverse landen van de wereld 
(België, Cuba, Frankrijk, Vietnam). Deze fotografische portretten in zwart-wit 
stellen jonge mensen voor, mannen en vrouwen, in eenzelfde leeftijdscate-
gorie, die van 15-25 jaar, die men de “mooie leeftijd” noemt, dat midden 
tussen alle mogelijkheden.

13 
© Manfred Jade

15 
© Manfred Jade

14 
© Manfred Jade

16 
© Manfred Jade
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La Ligne Rouge
Chaussée de Charleroi 38 

B-1380 Lasne
+32 (0) 2 385 05 31

info@lalignerouge.be

had het restaurant “L’Eau rouge” willen noemen, 
ter ere van de beroemde gelegenheid aan het cir-
cuit van Francorchamps, maar dat is een gedepo-
neerde naam en na een strijd tussen advocaten 
moest hij een andere benaming kiezen. Het inte-
rieur is natuurlijk rood en de foto’s uit de glorietijd 
van de auto zijn haast even mooi als de kaart.

Benjamin Laborie : een verleidelijke 
naamkaart
Het moet gezegd dat je in “La Ligne Rouge” ver 
verwijderd bent van het culinaire yuppieland met 
een aa nbod op basis  va n het ch ique 
brasserieconcept met sympathieke prijzen, dat 
dikwijls smaakarme producten van de 
voedingsmiddelenindustrie gebruikt. Hier 
bevinden we ons in het rijk van Benjamin Laborie, 
wiens indrukwekkende rugbymangestalte we 
kunnen bewonderen via de doorkijk naar de 
keuken. Deze robuuste kerel kreeg een meer dan 
degelijke opleiding. Toen hij 14 jaar was, ging hij 
naar de Farrandi-gastronomieschool in Parijs. 
Daarna werkte hij een jaar bij Thierry Thiercelin 
in de Villa Belrose** in Gassin (Saint-Tropez), drie 
jaar bij Michel Guérard*** (1 jaar in de Ferme aux 
Grives, waarna 2 jaar in de Prés d’Eugénie) in 
Eugénie-les-Bains (Landes) en nog 3 jaar bij 
Michel Bras*** in Laguiole (Aveyron).
Na zijn terugkeer uit Nieuw-Zeeland, waar zijn 
grote belangstelling voor de Maoricultuur ont-
stond en waar hij in een ‘Relais et Château’ werkte, 
vinden we hem in 2013 terug in de keuken van de 
Bowery (aan het Meiserplein in Brussel), toen de 
“Gault et Millau”-gids het uitriep tot “het beste 
nieuwe restaurant van het Brussels Gewest”.

Culinaire en sociale antropologie
Alle producten op de kaart van “La Ligne Rouge” 
zijn gebaseerd op de persoonlijke ervaringen van 
deze chef, die zweert bij streekproducten : “Ik maak 

graag combinaties van producten uit streken waar ik 

verbleef en mensen leerde kennen. Ik werk liever met 

mooi vlees uit Aubrac en met lamsvlees uit de Lozere, 

dan dat ik producten uit een catalogus moet kiezen. Ik 

wil de fakkel doorgeven en anderen de smaakervaring 

LA LIGNE ROUGE

Instappen voor een 

gastronomische rondreis

Op een jaar tijd is “La Ligne Rouge” een place 
to be van Lasne geworden. Catherine en 
Olivier Lust verwelkomen er hun gasten voor 
een unieke ervaring op basis van de gekozen 
producten. Aan het fornuis staat chef 
Benjamin Laborie.
I Michel Jonet

Een ‘Vertrek’-menu (€ 47, 3 gangen), een ‘Bocht’-
menu (€ 52, 4 gangen) en een ‘Rechte lijn’-menu 
(€ 73, 5 gangen), drie salons of vergaderzalen die 
Fangio, Clark en Ascari werden gedoopt… We 
bevinden ons niet in “Formule 1”-restaurant – 
verre van zelfs – maar in de gastronomische gele-
genheid die Catherine en Olivier Lust in Lasne 
hebben geopend en “La Ligne Rouge” hebben 
genoemd. Waarom kozen ze die naam ? Omdat 
beiden hartstochtelijk veel van auto’s houden. Hij 
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leren kennen van voorbeeldige producenten en ambachtslieden 

die alle dagen hun best doen om ons heerlijk eten te bezorgen. ”   

Als eerbetoon aan zijn leermeester Michel Bras kweekt 
Laborie in zijn eigen tuin kruiden en groenten die het 
geheim van zijn recepten vormen : alpenvenkel, 
dropkruid, muskuskervel, tagetekruid, bernagie, 
pimpernelmonarda, ananasmunt en chocolademunt (een 
pepermuntsoort) die sterk naar “After Eigth” smaakt. 
Om die tuin aan te vullen, werkt de chef samen met de 
biohoeve van Glabbeek, een sociaal gerichte coöperatieve 
vereniging die zeer mooie groenten op maat kweekt.

Mooi werk met specerijen en kruiden
Om al die producten te bereiden, worden er geen 
compromissen gesloten. Eens ze op het bord liggen 
openbaren ze hun identiteit. De chef speelt zodanig met 
alle mogelijke repertoires, dat elke schotel een soort 
culinair raadsel is. 
Een voorbeeld daarvan is het driegangenmenu : gebakken 
ganzenlever, tomatenmoes met runderhart, zure 
gekonfijte aardbeien, rau-ram (Vietnamese koriander) 
en Kâmpôtpeper. Daaraan merkt men hoe goed de chef 

gebruik kan maken van de specerijen en kruiden uit zijn 
tuin. Vervolgens komt er een crisp-gebaseerde 
kalfszwezerik, vleesnat met drop en Chantenay-worteltjes 
met vier kruiden. Afsluiten doet men met de Choco 
Menthe, het emblematische dessert van de chef : 
knapperige hazelnoot met cacao, romige melkchocolade 
en een sorbetijs met munt uit zijn tuin. 
Ook de wijnkaart is een bezoek aan het restaurant waard. 
Ze bevat zowel dure topwijnen uit de grote Franse stre-
ken, als goedkopere uit de Languedoc, de Roussillon en 
het Zuidwesten.

nr. 42
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De kaart van Moulin de Hamoul is vrij beperkt 
en varieert naargelang het jaargetijde met een 
voorkeur voor streekproducten. Zo kan je ‘s 
zomers wazabi met pompelmoes eten, een knap-
perig geserveerde Feller varkensborst; eend, 
prachtig gecombineerd met bosbessen of zweze-
riken, geserveerd met groenten tempura. In de 
herfst, bij de terugkeer van wild en paddenstoelen, 
wordt het genieten op de borden. De fijnproevers-
wandeling bestaat uit 3, 4 of 5 gangen. In de week 
wordt er een 3-gangenlunch aangeboden. 

Vriendschapsband met de gasten
Inmiddels hebben Laurence en Eric Grévisse al 
bijna 25 jaar de voormalige molen betrokken.  “In 

1994, bij de opening van het restaurant, was ons kleine 

Louise anderhalf jaar, Charlotte was een paar maanden 

oud en we wisten nog niet dat Nicolas als laatste in 

januari 1995 op het toneel zou verschijnen”, zegt Eric. 

Aan de oever van de Ourthe, tussen de muren 
van een oude molen, vlak bij Rendeux, vind 
je een van de beste restaurants in de regio. 
Al bijna 25 jaar wordt Le Moulin de Hamoul 
met passie geleid door Laurence en Eric 
Grévisse. 
I Laurence Cordonnier

De chef Eric omschrijft zichzelf als een gastrono-
mische fijnproever en liefhebber van degelijke 
producten. Deze filosofie vind je terug in zijn 
bereidingen. Bij Grévisse wordt het menu trou-
wens de “fijnproeverswandeling” genoemd. Een 
menu dat uw smaakpapillen vast en zeker mee-
voert door het rijke culinair Wallonië! De eend? 
Die komt uit Floumont. Het varken ? Uiteraard 
van de Ferme des Frênes in Cens ! De kaas ? Van 
Isbelle’s schapenstal. En de kip, die is een Coq des 
Prés, natuurlijk !

Leuke adresjes

MOULIN  
DE HAMOUL

Een fijnproeverswandeling 

“zoals thuis ”

Le Moulin de Hamoul
Rue de Hotton 86
B-6987 Rendeux

+32 (0) 84 47 81 81
www.moulindehamoul.com
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En zo is het avontuur begonnen ! Onze kinderen zijn op bij de Molen 

opgegroeid en raakten er al op jonge leeftijd bij betrokken. Het komt 

regelmatig voor dat onze klanten ons vragen hoe het met ze gaat en dat 

ze zich hun gezichtjes herinneren, vooral toen de drie in pyjama naar 

beneden kwamen om hun papa maar ook de gasten welterusten te wen-

sen. ” Gasten die zich vandaag alleen maar kunnen verheugen als 
Charlotte in de keuken komt om haar beroemde chocolademousse 
te maken!
U hebt het inmiddels wel begrepen dat de gasten van Moulin de 
Hamoul zich hier thuis voelen. “We hebben een trouwe en regelmatige 

klantenkring waarmee we een hechte vriendschapsband hebben gesmeed. 

We hebben eerder het gevoel kleine gerechten voor de familie klaar te 

maken. ”
Maxime, een klant, vertelt : “De eerste keer dat we in de de Moulin 

de Hamoul aten, vergat mijn vrouw haar jasje. Het was zomer en ze had 

het niet gemerkt. Toen we zes maanden later teruggingen, verwelkomde 

Laurence ons bij aankomst met een glimlach en zei : “Mevrouw, dit keer 

mag u uw jasje niet vergeten ! Al die tijd had ze het voor ons bewaard, 

zonder te weten of en wanneer we zouden terugkeren. En toen we terug-

kwamen, herinnerde ze zich dat opeens. Wat bijzonder attent was ! ”

Een van de aangenaamste terrassen in de regio
Op loopafstand van de schitterende, onstuimige Ourthe, heb je 
hier een prachtig panorama over een authentieke, groene en 
levendige natuur. In juli kan je 's middags de vogels horen zingen 
en de koelte van de rivier voelen. Regelmatig kan je hier een 
reiger bespeuren, eenden zien neerstrijken of libellen tegenko-
men. Dit fantastische schouwspel is ook vanaf het terras van het 
restaurant, wellicht een van de mooiste in de regio is, te zien. 

De wijngaard van Rendeux
De afgelopen jaren hebben zich in Rendeux wijnstokken ontwik-
keld. “Ik had twee grootvaders aan moederskant”, legt Eric uit : een 

verzetsstrijder, Jules Deltour, de vader van mijn moeder die ik niet heb 

gekend omdat hij in een concentratiekamp stierf, en de stiefvader van 

mijn moeder, Albert Ziegels, die talrijke jaren wijn heeft gemaakt in 

Saint-Nicolas, nabij Luik. Bij hem thuis ben ik begonnen met de restau-

ratie van de wijngaard, omdat hij, gezien zijn leeftijd, het idee had laten 

varen. Helaas begonnen de nieuwe wijnstokken pas te bloeien toen hij 

was overleden. Vandaar dat ik de ze naar Rendeux heb overgebracht 

waar ze uitstekend schijnen te aarden. ”
Behalve de 6 are wijnstokken in Rendeux verbouwt Eric ook  
4 are in Marche. De Champagne druivenvariëteiten zijn : 
Chardonnay, Pinot Noir en Pinot Meunier. Deze parelende wijnen 
zullen de gasten heel binnenkort kunnen proeven.

De eend ? Die komt uit Floumont. Het varken ? 
Uiteraard van de Ferme des Frênes in Cens !  
De kaas ? Van Isbelle’s schapenstal. En de kip, 
die is een Coq des Prés, natuurlijk !
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Le Clos des Récollets
Rue de la Prévôté 9

B-6940 Durbuy
www.closdesrecollets.be

LE CLOS DES 
RÉCOLLETS

Een keuken vol inspiratie

Leuke adresjes

In een steegje van het oude Durbuy wacht u een aangename ontdekking : al bijna 18 jaar baten 
Frédéric, een gedreven chef, en zijn levenspartner Angélique er een hotelletje en een heerlijk 
restaurant uit. 
I Muriel Lombaerts

Drie tegen elkaar aanleunende gebouwtjes 

– het woonhuis, de stal en de hooischuur – 

werden in de jaren 70 gerestaureerd om  

er een hotel-restaurant van te maken,  

de “ Clos des Récollets”
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Durbuy, dat als de kleinste stad ter wereld wordt 
beschouwd, is een toeristisch oord waar je niet omheen 
kunt. Het doet deugd daar bij de eerste zonnestralen op 
een terras te gaan zitten, langs de Ourthe te slenteren 
en een wandeling te maken door de geplaveide voetgan-
gersstraatjes. In een daarvan kom je bij een boerderij 
uit de 18de eeuw, dat genoemd werd naar de vroegere 
monniken uit de landbouwgemeente. Drie tegen elkaar 
aanleunende gebouwtjes – het woonhuis, de stal en de 
hooischuur – werden in de jaren 70 gerestaureerd om 
er een hotel-restaurant van te maken, de “Clos des 
Récollets”. Maar laten we Frédéric aan het woord : “Toen 

ik het hotel-restaurant in 2000 overnam, was ik 25 jaar en 

wij wilden een nieuw cliënteel aantrekken. Het leek alsof de 

mensen onze gelegenheid voorbijliepen zonder ze te zien… 

We hebben ze toen gemoderniseerd en sindsdien blijken som-

mige klanten het restaurant voor het eerst op te merken, ook 

al bestaat het al lang. ”

Kind van de streek
Frédéric Bruneel is een kind van de streek. Koken was 
altijd zijn passie. “Mijn kindertijd bracht ik door tussen Luik 

en Durbuy. Mijn ouders kwamen uit Ronse en Kortrijk, maar 

werkten in Luik. Ik ben gehecht geraakt aan deze streek, ook 

al bracht ik mijn tienerjaren door in Doornik, waar ik aan 

de hotelschool studeerde. Voor mijn praktijkopleiding ging ik 

naar Durbuy, naar de Clos des Récollets. De eigenaar was een 

vriend van de familie. Na mijn stage van twee maanden nam 

ik me voor daar terug te keren. Aan het einde van mijn studies 

ging ik de eigenaar groeten en hij bood me een plaats als kok 

aan, op voorwaarde dat ik minstens twee jaar bij hem zou 

blijven ! Hij beloofde dat hij me daarna naar een “groot huis” 
zou sturen. Mijn loopbaan ben ik dus hier begonnen. Ik was 

toen amper 22 jaar. Daarna heb ik bijna twee jaar gewerkt 

in de Sea Grill, bij Yves Mattagne, waar ik heb geleerd hoe ik 

producten moest combineren.”

Schaaldieren, wild, spareribs…
Wat Frédéric allemaal klaarmaakt ? Heel lekkere gerech-
ten met streekproducten en volgens de jaargetijden. “In 

de zomer tracht ik mijn klanten altijd te doen reizen doorheen 

de gerechten. De kaart van juli-augustus is heel specifiek, 

De aantrekkelijkste plek in huis is 
onbetwistbaar de keuken van de Chef.  
“ Mijn vak, dat is kok zijn. Daar leef ik mij 

in uit. ” 
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maar niet noodzakelijk representatief voor mijn keuken tij-

dens de rest van het jaar. Hoe dan ook gebruik ik dikwijls 

lokale producten, zoals eenden uit Sprimont of varkensspek 

dat ik insmeer met een glimmende laag en op de barbecue 

bak.” 
Hoewel de Chef ook graag schaaldieren bereidt, net zoals 
vis en wild, toch haalt hij zijn inspiratie hoofdzakelijk 
uit wat hij ziet en proeft. “Deze zomer gingen we op gezins-

vakantie met onze kinderen. Op een markt zag ik aan een 

spies gebakken spareribs. Dat leek me wel lekker en toen ik 

terug thuis was, wilde ik iets dergelijks bereiden. Ik ging hier 

naar een slager en toonde hem een foto van wat ik had gezien 

en wilde maken. Hij stelde me voor dat te doen met een varken 

uit Nassogne. ”

Een erkenning als “Bib Gourmand” in de 
Michelin-gids
Vanaf september-oktober krijgt de kaart een traditio-
neler uitzicht, maar de gerechten worden nog altijd met 
streekproducten gemaakt. “Mijn kaart is opgebouwd rond 

menu’s : het menu “du Clos”, dat een “Bib gourmand” kreeg in 

de Michelin-gids, het menu “Gourmand” en het 

“Gastronomisch’ menu. De kaart wordt vijf keer per jaar 

veranderd. Daarnaast worden er ook suggesties aangeboden 

voor wie wat afwisseling in zijn eetgenoegens wil brengen.”
De aantrekkelijkste plek in huis is onbetwistbaar de 
keuken van de Chef. “Mijn vak, dat is kok zijn. Daar leef 

ik mij in uit.” En dat proef je aan de gerechten ! In de 
zomer doet het terras van het restaurant aan de Provence 
denken, terwijl de binneninrichting met de stenen 
muren en de knusse decoratie niet minder charmant is. 
“Wij werken in gezinsverband, mijn vrouw Angélique en ik, 

en ons restaurant is nu groot genoeg. Ik heb me hier ontplooid 

en ik wil zo voortdoen.”

Een hotel met acht kamers
De kers op de taart wordt gevormd door de acht 
hotelkamers waardoor de gasten hun verblijf kunnen 
verlengen. “Ons hotelletje heeft een gezellige familiale sfeer en 

is op mensenmaat gemaakt. De klanten willen hier een prettige 

tijd doorbrengen en het is dan ook van primordiaal belang dat 

ze goed worden verwelkomd. We willen aan klantenbinding 

doen en daarvoor moet men dicht bij hen staan. We hebben het 

geluk dat onze klanten hoofdzakelijk stamgasten zijn, zowel 

uit de streek als van elders, en dat ze tuk zijn op wat wij doen. 

Dat geeft ons een boost in ons vak. Durbuy is heel speciaal : soms 

zijn er veel toeristen en op andere ogenblikken zijn er dan weer 

weinig. De plaatselijke klanten zijn dus heel belangrijk, net 

zoals de toeristen die van ver komen. Ze komen op de eerste 

plaats voor het restaurant, maar ze gebruiken het hotel ook om 

ter plaatse te blijven en de omgeving te bezoeken. Het is echt een 

gastronomische pleisterplaats.”

Hoewel de Chef ook graag schaaldieren bereidt,  
net zoals vis en wild, toch haalt hij zijn inspiratie 
hoofdzakelijk uit wat hij ziet en proef.

Leuke adresjes



Laat u verrassen op buitengewoonwallonie.be
Meer dan 200 toeristische activiteiten

Euro Space Center – Transinne

180607_Annonce Insolite-Astronaute_WAW_Blegique_Nl.indd   1 07-06-18   11:07:55




