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Invito

Vorig jaar heb ik a Promise gedraaid, de verfilming van een novelle (of korte 
roman) van Stefan Zweig: Reis naar het verleden. Het verhaal is sterk veran-
kerd in de Duitse context en speelt zich af aan de vooravond van de Eerste 
Wereldoorlog. Ons eerste idee was dus om in het Ruhrgebied op te nemen, in 
het Duits. Maar de productie stelde me voor om de film in Wallonië te draaien, 
in het Engels. Het duurde niet lang of ik was overtuigd.

en terecht: de streek bleek de perfecte locatie
Ik was aangenaam verrast door de overvloed aan plaatsen die kunnen dienen 
als filmdecor. De oude gebouwen bleken van hoge kwaliteit en zorgvuldig 
onderhouden. Bovendien leken ze sterk op wat we zochten in Duitsland, zeker 
in de omgeving van Luik, en konden we zo de bouwmaterialen en architec-
tuurstijl van de 19de eeuw behouden, wat ik erg belangrijk vond. 
 In de buurt van Namen konden we het station en een metaalfabriek uit het 
begin van de eeuw reconstrueren op basis van een bestaande metaalgieterij. 
Dat deed de geloofwaardigheid van de film behoorlijk stijgen. 

Tijdens de opnames werd ik omringd door fantastische teams, zowel voor de 
regie, de mise-en-scène als het decor, en dit op alle niveaus. De acteurs, voor 
het grootste deel Engelsen (Alan Rickman, Richard Madden, Rebecca Hall), 
waren het volledig met mij eens en maakten dat zeer duidelijk. Verder kreeg 
ik de steun van het Regionaal Investeringsfonds, de lokale Film Offices en de 
Waalse productiestructuur. Dankzij hun betrokkenheid en coherentie werd 
mijn taak heel wat lichter.  

Ik maak dan ook graag gebruik van de gelegenheid om hier de Waalse teams 
en organisaties te bedanken die me geholpen hebben om dit avontuur tot een 
goed einde te brengen. Ik hoop dat ze tevreden zullen zijn met de film, die 
begin 2014 in de Belgische zalen speelt. En ik kijk al uit naar een volgende 
productie in Wallonië! 

Patrice Leconte
regisseur

selectieve 
filmografie

Les Bronzés (1978)
Les Bronzés font du ski (1979)

Viens chez moi,  
j’habite chez une copine (1981)

Tandem (1987)
Le mari de la coiffeuse (1990)

Les grands ducs (1996)
La fille sur le pont (1999)

Confidences trop intimes (2004)
Mon meilleur ami (2006)

Le magasin des suicides (2012)
A promise (2013)

Gemiddelde waardering op 05/07/2013

Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel – IBAN BE23 0529 0064 6991 – 
BIC GKCCBEBB – RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 – FSMA nr. 19649 A.

Download nu de
Belfius Direct apps voor 
smartphone & tablet.
Voor meer informatie, ga langs in uw kantoor 
of surf naar www.belfius.be/apps.

PY-BELF-9381 MMC MobileCampagne_ALGEMEEN_Adv_310x230.indd   1 29/08/13   12:01

©
 a

 p
ro

m
is

e
©

s
co

p
e 

P
ic

tu
re

s



54

www.sondron.be

www.sondron.be


76

Te
n

d
e

n
s

e
co

n
o

m
ie

e
rf

g
o

e
d

P. 8

P. 32

P. 62

8 star WAW — marie kremer, een gevoelige en waarachtige actrice 
 Talent van de jonge generatie

14 Talent — jean-luc Couchard
18 Portfolio — Herfst – Winter
 nieuwe tentoonstellingen in het musée de la Photographie

23 Ambachten — Uit het kader breken met jean-Pierre scouflaire
26 design — jean-François d’Or geeft zich bloot in le Grand-Hornu
29 Concept — Optimaliseer uzelf met Optimum Park

32 High Tech — Wallonië, land van beeld en technologie
Productie, postproductie, broadcast...  
we zoomen in op enkele hooggespecialiseerde bedrijven!

41 evenement — Filmfestivals in nederland
44 Aan de spits — Hallo? Computercrisis?
48 success story — modalisa, koningin van de silicon
52 Traject — anne dimmers, een vrolijke stem aan de lijn
54 Bekende Waal — BHs Promotion

56 Wandeling — in de voetsporen van een filmploeg... Potiche
60 smaken — super des Fagnes, de schat van Wallonië

62 onze geschiedenis — Het solvay-domein in la Hulpe
Park of kasteel, wat is het mooist?

68 Cultuurtoerisme — de hoeve van la ramée
een plek voor seminars en ontspanning

72 Milieu — Festival nature namur

dossier   Wallonië, het nieuwe eldorado van de film

de Waalse film, die wereldwijd steeds meer bijval geniet, neemt een hoge 
vlucht. We zoomen in op enkele belangrijke aspecten van die heel eigen 
Waalse interpretatie van de zevende kunst. actie!
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marie Kremer is een elegante 
en frisse verschijning – een beetje 

zoals Wallonië. de jonge actrice 
kan bogen op een ruime ervaring, 

zowel op de planken als op het 
grote scherm, en is duidelijk niet 

bang van nieuwe uitdagingen. 
Ze geniet van de natuur en is 

gesteld op haar vrijheid.  
niet het type dus om zich op te 

sluiten in een rol of ruimte! 
Tijd voor een gesprek.

een actrice 
opent haar 

hart
star WAW

Marie Kremer

Te ksT   Matilda Ancora 
foTo’ s Anthony Dehez©dbcreation.be
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Een glimlach speelt om haar lippen 
zodra ze het Kasteel van Terhulpen 
betreedt. De plek doet haar terug-
denken aan haar kindertijd. Ook 

nu nog heeft ze iets van een dromerig, vrolijk 
kind wanneer ze vertelt en poseert. De hele 
dag blijft ze haar spontane zelf en neemt ze 
ons mee in haar wereld vol lichtheid en 
magie. Marie Kremer staat met haar voeten 
stevig op de grond, maar haar hoofd zweeft 
ergens in de wolken…

Marie, wat deed je hier in het kasteel van 
Terhulpen toen je klein was?
marie Kremer — Wanneer er een huwelijksfeest 
was, mengde ik mij onder de gasten samen 
met mijn vriendinnen. We deden alsof we 
ook uitgenodigd waren en deden ons tegoed 
aan al wat er op de tafels stond! (lacht) Het 
kasteel van Terhulpen was ook de plek waar 
ik naartoe ging om alleen te zijn in de natuur. 
Het is niet zomaar een kasteel, het is een 
park dat uitloopt in het bos. Ik heb altijd de 
behoefte gehad om alleen de natuur in te 
trekken. 

Je bent geboren in ukkel, maar toch ben je 
blij dat je op de voorpagina van een Waals 
magazine mag staan. Wallonië zit in je 
genen, en vooral je grootvader zou trots 
geweest zijn…
mK — Ja, ik was dol op mijn grootvader. Hij 
wou dat we Waals spraken. Ik heb heel mooie 
herinneringen aan de tijd die ik doorbracht 
met mijn grootouders. Ze woonden tussen 
Sivry en Rixensart en ze hebben me Wallonië 
leren kennen. We gingen vaak nieuwe plek-
ken bezoeken. Dan namen we onze picknick 
mee. Mijn grootvader was erg gehecht aan 
Wallonië en trots om Waal te zijn. Hij nam 
ons overal mee naartoe, naar Charleroi, naar 
Le Grand-Hornu, naar La Louvière, naar 
Namen om musea te bezoeken… Hij was 
afkomstig uit Zinnik. Mijn hele familie is 
Wa a l s ,  a l l e e n  m i j n  v a d e r  k o m t  u i t 
Luxemburg. Ikzelf ben opgegroeid tussen 
Limal en Terhulpen.

Tegenwoordig woon je hoofdzakelijk in 
Parijs, maar je komt regelmatig terug naar 
Terhulpen.
mK — Eigenlijk woon ik aan beide kanten, en 
ik ontsnap naar Brussel via Terhulpen. Ik 
laad er mijn batterijen weer op als ik in de 

Tien jaar geleden heb je meegespeeld in J’ai 
toujours voulu être une sainte (ik heb altijd 
een heilige willen zijn). Zou je zelf graag een 
heilige zijn?
mK — Absoluut niet. En trouwens, niemand is 
heilig.

Gaat er achter dat engelengezicht een rebel 
schuil die je graag aan de buitenwereld zou 
tonen?
mK — Ja. Over bepaalde dingen kan ik erg 
kwaad worden. Die kwaadheid kanaliseer ik 
door te sporten en te acteren, maar ik heb 
nog niet de goede manier gevonden om ze er 
echt uit te krijgen.

Waarvoor zou je bereid zijn om te vechten 
als een leeuw?
mK — Voor rechtvaardigheid, voor mijn werk, 
voor een gezin dat ik nog moet opbouwen. 
Vechten om eerlijk te zijn tegenover mezelf. 

Pas daarna kan je stelling nemen in de 
wereld. Ik ben op de goede weg, ik boek voor-
uitgang maar soms voel ik me als een wolf…

Ben je een feministe?
mK — Nee, nu ja, het hangt ervan af. Ik ben 
geen feministe als dat betekent tegen man-
nen zijn, want ik heb hen nodig, hun raad. Ze 
geven me essentiële dingen die wij niet heb-
ben. Ze zitten eenvoudig in elkaar en dat heb 
ik nodig. Ze zijn minder ingewikkeld dan 
vrouwen.

een feministe zijn, heeft niet meer dezelfde 
betekenis als vroeger. Het feminisme is 
 geëvolueerd en komt nu vooral op voor 
gelijkheid.
mK — In die zin ben ik wel feministisch. Ik 
vind dat we veel vooruitgang geboekt hebben 
en dat we onze rechten moeten blijven opei-
sen waar het nodig is. Als ik zie wat er elders 
gebeurt, vind ik dat we niet te klagen hebben, 
ook al kunnen er altijd dingen beter. We heb-
ben het goed hier. Ik besef maar al te goed dat 
ik kan gaan en staan waar ik wil, me kleden 
zoals ik wil en doen wat ik graag doe.

Zou je graag in een matriarchale maatschap-
pij leven waar vrouwen het voor het zeggen 
hebben?
mK — Nee, absoluut niet! We hebben mannen 
en vrouwen nodig. Ook in de politiek is er een 
evenwicht nodig.

Marie kremer onthult

Je acteert al 11 jaar, aan een stevig ritme van 
zo’n 4 films per jaar en toch zeg je dat je blijft 
twijfelen? Waarover dan?
mK — Twijfelen is belangrijk om steeds beter 
te worden. Je leert elke dag bij en je moet 
elke keer opnieuw beginnen. Elke rol is 
anders. En bij elke opnamesessie moet je je 
weer helemaal geven, maar telkens anders.

Je volgt je gevoel. Wil dat zeggen dat je 
alleen maar in films meespeelt die je echt 
aanspreken?
mK — Nee, absoluut niet. Eerst en vooral 
omdat ik werk nodig heb. Tegenwoordig kan 
ik het me veroorloven om een beetje selectie-
ver te zijn, maar het beroep van acteur is niet 
gemakkelijk. Je hebt niet iedere dag werk op 
de plank. Rollen weigeren is een kwestie van 
keuzes maken, maar ik denk dat een acteur 
zo veel mogelijk moet werken, zolang hij 
maar eerlijk blijft tegenover zijn principes. 
Sommige mensen zeggen bijvoorbeeld dat je 
niet voor tv moet acteren. Ik ben het daar 
niet mee eens. Ik heb veel geleerd tijdens al 
mijn opnames. Op dit moment ben ik trou-
wens met opnames bezig voor de Franse tv.

Mogen we daar meer over weten?
mK — Ik speel mee in Caïn, een reeks van 
8 afleveringen die wordt geregisseerd door 
B er t r a nd A r t huy s en u itgezonden op 
France 2.

Toen je amper 17 was, zette je je eerste 
 stappen op het toneel bij het gezelschap 
Baladins du miroir. Nadien deed je straatthe-
ater bij de Compagnie des Bonimenteurs in 
Namen.  Wat doe je liever, theater of film?
mK — Allebei… Ik heb veel straattheater 
gedaan, maar ik ben ook blij met waar ik 
nu sta.

Je bent discreet en wat verlegen. Zou je uit 
liefde voor de film bereid zijn om ook een 
intieme scène te spelen?
mK — Als dat in het verlengde ligt van het ver-
haal, ja. Maar discretie is belangrijk in film.

Wat vind je van de Belgische film?
mK — Van een hoog niveau. We hebben goede 
films, zowel in Wallonië als in Vlaanderen.

regisseur Joachim Lafosse zei op de pers-
conferentie van de Magrittes dat films niet 
goed zijn omdat ze Belgisch, Waals of 
Vlaams zijn, maar omdat ze juist zijn. Wat is 
voor jou een juiste film?
mK — Hij heeft helemaal gelijk. Een juiste film 
is zoals een acteur die juist speelt. Het is de 
juiste toon vinden voor alles, ook in de bood-
schap die de film wil meegeven.

natuur ben en de bomen zie. Maar het is 
vooral de herinnering aan mijn kindertijd 
die me doet terugkomen naar Terhulpen. 

Van welk typisch aspect van Wallonië hou je 
het meest?
mK — Het accent! Mijn hele familie heeft dat 
typische accent dat ik nergens elders vind. 
En dan zijn er alle herinneringen aan mijn 
kindertijd. Het klinkt misschien gek, omdat 
velen erover klagen, maar ik hou ook van de 
regen, van de wolken. Alles wat typisch 
Belgisch is. Ook de manier van leven van de 
mensen.

Zijn er plekken waar je altijd naartoe gaat 
wanneer je in België bent, als een soort 
ritueel?
mK — Dit park natuurlijk, maar ook de 
Abdij van Villers-la-Ville. Dat is een schitte-
rende plek!
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Bio express 
 → 15 april 1982: marie kremer 

wordt geboren in Ukkel
 → 2001: start met acteerlessen 

aan het insas
 → Juni 2012: marie ontvangt de 

suzanne Bianchettiprijs (saCd)
 → Juni 2012: de actrice treedt in 

het huwelijk
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Wat is er belangrijk voor jou als actrice?
mK — Het is belangrijk om je met de juiste 
mensen te omringen, ook mensen die niet 
noodzakelijk hetzelfde beroep hebben. Met 
de voeten op de grond blijven, niet kwaad 
worden op het systeem, ook al is het niet 
 eenvoudig. Jezelf blijven heruitvinden. 
Opkomen voor jezelf.

in november komt de dvd uit van Sous le 
figuier, een prachtige film van Anne-Marie 
Étienne. Hij werd deels voor België geprodu-
ceerd, door Tarantula production. de film 
benadert de dood op een tactvolle en serene 
manier.  denk je dat niets echt eindigt daar 
aan de overkant?
mK — Ik weet het niet. Ik denk dat niemand 
echt sterft omdat we verder leven in wat we 
hebben doorgegeven tijdens ons leven. Mijn 
grootvader bijvoorbeeld leeft verder in mij 
door alle schoonheid en kracht die hij mij 
heeft gegeven.

is je kijk op de dood veranderd door de film?
mK — Misschien wel, ja . Selma (Gisèle 
Casadesus, n.v.d.r.) heeft een heel zachte, 
geruststellende uitstraling. Ze heeft haar 
eigen manier om graag te zien. Ze geeft veel. 
Ze is al lang gestopt met egoïstisch zijn.

Gisèle Casadesus speelt een oude dame 
die kaarten legt en pendelt. Geloof jij in 
helderziendheid?
mK — Ik denk dat sommige mensen echt din-
gen aanvoelen, maar je moet altijd voorzich-
tig blijven, want er zijn ook veel bedriegers.

Gisèle Casadesus is met haar 99 jaar de oud-
ste franse actrice. Wat heeft je het meest 
getroffen tijdens jullie samenwerking?
mK — Haar levenswijsheid, haar humor over 
de dingen van het leven, zelfs over seks. Ook 
haar blik. Ze kijkt je aan zonder frustraties, 
kwaadheid of minachting. Ik zou heel graag 
ook zo willen oud worden. Ik wil dat onthou-
den. Oude mensen zijn vaak getekend door 
het leven op een niet zo mooie manier. Maar 
zij straalt liefde uit.

Wat zi jn je projecten voor de nabije 
toekomst?
mK — Er staan een aantal filmprojecten op 
stapel, maar die zijn nog niet heel concreet. 
En ik ben een kortfilm aan het schrijven die 
ik graag zelf zou regisseren. 

kapsel en make-up: 
Giovanni d’accardi 
Waterleidingsstraat, 53 – B-1060 Brussel
 
schoenen: Véronique mergeay
Chez dun-dee Concept store
Bodenbroekstraat, 12 (Zavel) 
B-1000 Brussel
(www.veroniquemergeay.com)
Broek: le Temps des Cerises  
(www.letempsdescerisesjeans.com)
Jasje en trui: Gérard darel  
(www.gerarddarel.com)
Jurk: diane Von Furstenberg 
Top, trench en juweel: johanne riss  
(www.johanneriss.com)
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selectieve 
filmografie
film

 → J’ai toujours voulu être une  
sainte (2002)

 → Saint-Jacques… La Mecque (2003)
 → Les Toits de Paris (2006)
 → Dikkenek (2006)
 → Sœur Sourire (2008)
 → Au cul du loup (2011)
 → Louise Wimmer (2012)
 → Chez nous c’est trois ! (2012)

Televisie
 → L’Arche de Babel (2007)
 → Chez Maupassant, seizoen 1 (2007)
 → Un Village français,  

seizoenen 1 tot 5 (2008-2013)
 → La Solitude du pouvoir (2011)
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De verschillenDe 
facetten van 

Jean-luc 
coucharD

V e r V i e r s

luik

gevoelig maar vastberaden, eenvoudig en oprecht, 
dat is Jean-Luc couchard ten voeten uit. hij is een 

Waal in zijn hart en een Brusselaar in zijn hoofd, 
een echte levensgenieter, die ons een voorzichtige 

blik gunt achter de schermen.

u bent op 14 juli 1969 om 6.45 u geboren in 
Verviers en u bent een kreeft, met ascendant 
Leeuw. uw sterrenbeeld staat in het teken 
van het vuur. dat maakt van u een gepassio-
neerd man, iemand met intuïtie, energie, 
moed, zelfvertrouwen en enthousiasme. u 
moet kunnen liefhebben om te begrijpen, 
voelen om te handelen… klopt dat? 
Jean-Luc couchard — Ja, dat klopt behoorlijk. Ik 
ben gepassioneerd. In mijn job kan ik al op 
voorhand genieten van de scènes die ze me 
aanbieden. Ik volg mijn instinct, en stel me 
voor wat ik ga kunnen doen met het perso-
nage dat ik ga spelen. Ik heb twee kanten: 
water en vuur. Ik ben gevoelig, maar ik kan 
ook beslissen om me af te sluiten van nega-
tieve emoties. Net zoals ik me op het juiste 
moment opnieuw kan openstellen voor al het 
goede.

u bent opgegroeid in de omgeving van Luik, 
in dolhain. 
JLc — Ja. Ik heb een gelukkige jeugd gehad. 
Mijn vader was postbode, mijn moeder 
zorgde voor haar 4 zonen. We speelden veel 
op straat met de andere kinderen. Ik heb ook 
bij de scouts gezeten. Op 11 jaar schreef en 
speelde ik komische sketches samen met een 
vriend. We lachten met de mensen van het 
dorp, met mijn vader de postbode, met de 
melkman… Maar het bleef altijd vriendelijk. 
Op 11,5 jaar heb ik me ingeschreven voor de 
academie en toen ik 14 was, wist ik dat ik van 
acteren mijn beroep wou maken. Omdat 

mijn ouders dat niet zagen zitten, heb ik 
eerst een opleiding als opvoeder gevolgd. 
Tijdens het laatste jaar ben ik dan begonnen 
aan mijn eerste jaar conservatorium in Luik. 
Ik ben nog tien jaar in Luik gebleven, en 
daarna ben ik verhuisd naar Brussel.

en waarom niet naar Parijs? 
JLc — Ik ben dol op Brussel, ik voel me er 
goed, op mijn gemak. Ik ben er enorm goed 
ontvangen toen ik net aankwam. Ik heb er 
geen stress, en dat is niet het geval in Parijs, 
waar ik 3 maanden gewoond heb. En ik trek 
vaak op met Walen die in Brussel wonen, 
maar die uit dezelfde streek komen. Je vindt 
altijd wel mensen met wie het klikt.

in 2010 bent u tot ereburger van de stad 
Limburg gekroond. Hoe voelde dat?
JLc — Het was een fantastische bekroning 
voor het parcours dat ik heb afgelegd. Vooral 
de erkenning van mijn roots heeft me deugd 
gedaan.

Welk aspect van Wallonië mis je het meest?
JLc — Het groen, de Waalse landschappen, de 
feestelijke sfeer. Ook al bouwen ze in Brussel 
ook stevige feestjes!

Naar welke plek gaat u altijd terug als u in 
Wallonië komt?
JLc — Naar de stad Limburg, voor het histori-
sche centrum en de wallen. Het is zo’n 
romantische stad dat ik er al mijn vriendin-

Wordt 
vervolgd!

jean-luc Couchard is een 
‘smeerlap’. de acteur is te zien 

in het fraaie fotoboek  
‘Les 50 Salopards’ van 

rudy lamboray  
(Uitgeverij luc Pire)!  

de publicatie is voorzien 
voor november 2013.

Talent

Te ksT  Matilda Ancora foTo’ s Rudy Lamboray
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netjes mee naartoe nam! (lacht) En er is het 
café ‘Chez Didier’, waar ze geweldige scotch 
van het vat hebben… Ik ga er graag met mijn 
vader aperitieven.

u bent te zien in een video die een grote 
hype was op internet: Ce que disent les 
Bruxellois (Wat de Brusselaars zeggen). Wat 
zou u zeggen als Waal?
JLc — Dat ik al tien jaar stapelgek ben op 
Brussel! Ik heb Waalse roots, maar ik voel 
me ook een Brusselaar.

We zien u vaak in komische films, maar u 
hebt ook op de planken gestaan met werk 
van grote auteurs als Bertolt Brecht, Molière 
en shakespeare… Waar gaat uw voorkeur 
naar uit?
JLc — Ik laat de mensen graag lachen. Het is 
zo leuk om hen gelukkig te maken! Ik speel 
ook graag ernstige rollen, maar komedie 
blijft mijn grote liefde.

in films als Dikkenek en Il était une fois, une 
fois, speelde u een karikatuur van de typi-
sche Belg. irritant of leuk om te doen?
JLc — Dat is heel leuk om te spelen, het is één 
grote grap! Echt een geschifte ervaring.

Hebt u er nooit aan gedacht om een one-
manshow te doen?
JLc — Ik denk er wel aan, maar het is niet zo 
eenvoudig…

schuilt er een verlegen kantje achter al die 
grappen?
JLc — Ja, absoluut. Tijdens mijn eerste cas-
tings in Parijs ging ik dood van de schrik.  In 
de lagere school was ik heel verlegen. Het 
podium is het beste tegengif!

Welke stunt zou u wel willen doen om een rol 
te krijgen?
JLc — Pfff… Ik heb er al een paar gedaan, in 
een reclamefilmpje bijvoorbeeld. Van een 
balkon springen en op een matras landen!

Welk soort rol zou u graag eens spelen?
JLc — Een gevoelig, in zichzelf gekeerd perso-
nage. Ik zou graag in een kostuumfilm 
 spelen, uit de jaren 20 of over de Eerste 
Wereldoorlog. Maar ze hebben me net gebeld 
voor de rol van ziekenhuischirurg in Marie 
Cury, een docudrama…

u hebt in de jury gezeteld van het Brussels 
short film festival 2013. ook uw eigen film-
carrière is uit de startblokken geschoten 
dankzij de festivals… Wat spreekt u aan in 
een kortfilm?
JLc — Het zijn korte en dus gebalde verhalen, 
een beetje als een novelle. De beste kortfilm 
is er een die niet bedoeld is om een lang-
speelfilm te zijn.

Welke acteurs ziet u graag spelen? 
JLc — De Funès, De Niro… En ik hou van het 
lichtgeraakte kantje van Sean Penn.

Het is niet zo bekend, maar in 1989 startte u 
met een groepje, Les slip’s. u zong en uw 
broer Philippe schreef de tekst. Het was een 
nogal apart, folkloristisch repertoire…
JLc — Ik schreef ook samen met mijn broer. Ik 
ben beginnen te zingen toen ik 17 was, in een 
ander groepje, de Gulf Stream. Het vormde 
een goed tegengewicht voor het conservato-
rium. Nadien ben ik bij Les Slip’s begonnen, 
maar na 15 jaar ben ik ermee gestopt. Ik vond 
dat we er niet meer de leeftijd voor hadden, 
ook al omdat het niet zo’n denderend succes 
was… 

selectieve 
filmografie

 → Calvaire (2004)
 → Komma (2005)
 → Dikkenek (2006)
 → Taxi 4 (2007)
 → Les Barons (2009)
 → Rien à déclarer (2010)
 → Les tribulations d’une  

caissière (2010)
 → Mon pire cauchemar (2011)
 → Il était une fois une fois (2011)
 → Dead Man Talking (2012)
 → Couleur de peau: Miel (2012)

Marie Gillain
niemand is haar vergeten! 
marie Gillain was het eerste 

aanstormende filmtalent in 
Wallonië. Tweeëntwintig jaar 
geleden (inderdaad!) 
overweldigde de jonge luikse de 
imposante Gérard depardieu in 
Mon père ce héros. dankzij het 
succes van die film kon de 
talentvolle marie zich bewijzen in 
de betere europese film. dit jaar 
maakte ze haar grote comeback in 
de Belgische cinema met drie 
films. Zo schitterde ze deze zomer 
in de Belgische prent Landes, een 
productie van alain Berliner.

in 2014 zal ze dan weer te zien  
zijn in Mirage d’Amour avec 
Fanfare van Hubert Toint en in 
Tu t’appelleras jeanne van 
anne-marie etienne.

selectieve filmografie
 → Mon père ce héros (1991)
 → L’appât (1995)
 → Le Bossu (1997)
 → Le Dîner (1998)
 → Le Dernier Harem (1999)
 → Absolument fabuleux (2001)
 → L’Enfer (2005)
 → Pars vite et reviens tard (2006)
 → Les Femmes de l’ombre (2008)
 → Coco avant Chanel (2008)
 → Landes (2013)
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25/09 → 29/09 
Gratis evenementen: concerten, 
cinema, sport, theater… in Brussels,  

Bergen en overal in Wallonië! 
Programma op:

www.lafetefwb.be

design september  
in Bruxelles
05/09 → 30/09

« Voir et  
dire Bruxelles »
Biënnale art nouveau
Oktober 2013

 in oktober 2013 vindt de 7de editie 
van de Biënnale art nouveau en art 

deco plaats. naar aanleiding hiervan 
organiseert Voir et dire Bruxelles 4 
weekends lang interieurbezoeken en 
rondleidingen die de rijkdom en 
architectuur van 1893 tot het einde van het 
interbellum belichten.
de Biënnale biedt zo een unieke kans om 
een weekend lang binnen te kijken in 
dagelijks gebruikte huizen, gekoesterd door 
hun bewoners, met een geschiedenis die 
professionele gidsen met het publiek delen. 

www.biennale-art-nouveau.be

europalia inde

3/10 → 26/01/2014
europalia is een toonaangevend 
internationaal festival dat om de 

twee jaar zijn aandacht vestigt op een land 
en zijn cultureel erfgoed. Van oktober tot 
februari plaatst dit festival alle denkbare 
kunstvormen in de kijker: muziek, 
beeldende kunst, film, theater, dans, 
literatuur, architectuur, design, mode, 
gastronomie... Het 24ste festival 
brengt india naar het hart van 
europa. Vier maanden lang kan 
je dit mysterieuze en 
fascinerende land ontdekken, 
waar verschillende culturen 
voortdurend in dialoog staan 
en een ongeziene creativiteit 
voortbrengen. europalia.india 
vertaalt de immense culturele 
rijkdom van india in een 
multidisciplinair programma met 
tentoonstellingen, concerten, 
dans- en theatervoorstellingen, 
filmevenementen, conferenties 
en literaire ontmoetingen.

www.europalia.eu

james ensor
Tot 3 november 2013

AgendA
de selectie van WAW

e e n i n i T i aT i e F  Va n
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design september is de jaarlijkse 
afspraak voor alle designliefhebbers 

en omvat meer dan 100 culturele en 
commerciële evenementen in Brussel. de 
stad wordt zo, gedurende een hele maand, 
de plaats voor ontmoetingen met 
verschillende Belgische maar ook 
internationale designers. Voor zijn zevende 
verjaardag blijft het festival de verschillende 
toepassingen van design en 
multidisciplinaire relaties belichten: 
meubilair, architectuur, het object, maar ook 
grafische vormgeving en textiel… een grote 
diversiteit aan kwalitatieve evenementen, 
aangeboden door tal van verenigingen en 
onafhankelijke organisaties, verrijken het 
culturele luik van design september; 
tentoonstellingen, lezingen, een 
designmarkt, Pecha kucha, bezoek aan de 
ateliers van Brusselse designers,…  
Zoals elk jaar nemen een groot aantal 
opkomende ontwerpers deel aan het 
parcours. Gedurende de hele maand 
hebben de deelnemende emblematische 
designwinkels, pop-up stores en flagship 
stores een speciale inrichting rond 
een merk, en/of een designer en zijn 
nieuwe producten.

www.designseptember.be

exposition james ensor,  
Œuvres sur papier, in malmedy. 

een unieke collectie onthuld aan het 
publiek voor de eerste keer!

www.malmundarium.be
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nieuwe tentoonstellingen in 
het museum, van 28 september 2013 

tot 19 januari 2014

Herfst-
Winter-

collectie

Portfolio

C H A r L e r o i

Henegouwen

inlichtingen
Musée de la Photographie
av. Paul Pastur 11  
(GPs: Place des essarts)
B-6032 Charleroi  
(mont-sur-marchienne)
+32 (0)71 43 58 10
www.museephoto.be

Openingsuren
dinsdag tot zondag   
van 10 tot 18 uur 
(gesloten op maandag,  
25 december en 1 januari)

Te
n

d
e

n
s

n
r.2

2

Te
n

d
e

n
s

n
r.2

2

←
Anoniem

C. 1950.
Collectie musée 

de la Photographie
alle rechten voorbehouden

→
Michel Mazzoni

indices Vii, 2012.
© michel mazzoni  

& anyspace gallery

↓
Marcel Mariën

les dernières volontés, 
1984. Foto

Collectie van het musée 
de la Photographie  

de la Fédération
Wallonie-Bruxelles

© saBam Belgium 2013

www.museephoto.be
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jaar was hij de incarnatie van hun voortbe-
staan. Hij was er tegelijkertijd de acteur en 
de geschiedschrijver van, de rechter en de 
getuige à charge, de ondermijner ook, door-
dat hij de huichelaars en de usurpators 
bestreed.
 Hij was een intieme vriend van Nougé, 
van wie hij koppig de geschriften verspreidde 
en z ijn bela ng onder st reepte, en va n 
Magritte. In hun geest zette hij hun werk 
voort. Met de schilder raakte hij gebrouil-
leerd door de publicatie van het pamf let 
Grande Baisse,  dat hij samen met zijn mede-
plichtige Leo Dohmen opstelde.
 In 1959, met beperkte middelen en met de 
hulp van vrijwilligers, realiseerde Mariën de 
enige authentieke surrealistische Belgische 
film, l’imitation du cinéma, die in België 
gecensureerd en in Frankrijk verboden 
werd. Hij verbleef vervolgens in de Verenigde 
Staten en in communistisch China, waarvan 
hij bij zijn terugkeer het totalitaire karakter 
van het maoïstische regime hekelde.
 In 1967 vond in Brussel zijn eerste indivi-
duele tentoonstelling plaats, de eerste in een 
lange reeks. Hij zette ondertussen zijn acti-
viteiten voort via het tijdschrift ‘les lèvres 
nues’, opgericht in 1954, en via de uitgeverij 
met dezelfde naam die, behalve zijn eigen 
creaties, de essentiële teksten van het surre-
alisme in België uitgaf en het unieke ervan in 
het daglicht stelde. Marcel Mariën overleed 
 twintig jaar geleden, op 19 september 1993. 

Michel Mazzoni 
W hite Noise

M ichel Mazzoni, in 1966 geboren in 
Frankrijk, woont in Brussel. Hij stu-

deerde colorimetrie en sensitometrie. In zijn 
artistieke praktijk, waaraan hij zich sinds 2004 
wijdt, neemt hij zijn toevlucht tot de fotografie, 
maar gebruikt hij soms ook een video-installa-
tie. Zijn werk is een meditatie over tijd en 
ruimte. Sinds 2008 heeft hij drie monografieën 
gepubliceerd. White noise is zijn vierde. Zijn 
werk wordt geregeld getoond op biënnales, op 
beurzen voor hedendaagse kunst, in kunsten-
centra , in ga ler ies, in Belg ië, Fra n k r ijk , 
Luxemburg en Zuid-Korea. Als kunstenaar is 
hij docent aan de hogere cyclus fotografie van de 
school Condé Nancy in Frankrijk. 
 “Michel Mazzoni bewerkt de tijd maar ook de 
ruimte. Hij wijdt zich aan een queeste naar het 
nauwelijks waarneembare, naar die verschuiving 
van de tijd die wij niet kunnen waarnemen. Hij 
legt zich ook toe op het gebrek aan belangstelling, 
op de verlatenheid, op de door de mens verwaar-
loosde zones die geleidelijk die langzame erosie 
ondergaan. […] Mazzoni ontwikkelt een oeuvre 
over het licht. onderbelichting en overbelichting 
worden met elkaar geconfronteerd, vullen elkaar 
aan, zetten een dialoog in gang die niet rust voor-
dat onze visie is verstoord. Deze bewerking van de 
fotografische materie gebeurt uiteraard opzette-
lijk, afhankelijk van de omstandigheden tijdens de 
opname en/of in de donkere kamer, of tijdens het 
scannen van het beeld. Dat werk over het licht lijkt 
een minuscule sluier te installeren tussen de kijker 
en het gefotografeerde voorwerp, een scheiding op 
te richten, en komt dat immense gevoel niet afslui-
ten maar verstoren. […] Geleidelijk aan worden 
details, onmerkbare vormen van de dichtheid van 
de sluier duidelijker. De observatie wordt verfijnd 
en gaat die vormen waarnemen, er worden tijdens 
de bewerkingen kleurovergangen gevormd die a 
priori monochroom zijn. […] Michel Mazzoni cre-
eert dan wel een oeuvre over het licht, maar ook 
over de densiteit van de dingen. Meestal vloeit er 
een gevoel van zwaarte voort uit zijn reeksen. […] 
De gefotografeerde textuur neemt de vorm van 
ether aan, zoals bijvoorbeeld de mist of de wol-
ken… Een van de dingen die Mazzoni zich in die 
foto’s, op die plaatsen afvraagt, is daarom de 
plaats van de mens. […] zijn spoor blijft aanwezig 
door aanwijzingen, overblijfsels, of door de archi-
tectuur… Zijn spoor wordt kenbaar gemaakt door 
de entropie zelf, wordt gevolgd door het opeenvol-
gend verlaten van plaatsen die vroeger vaak 
gekenmerkt werden door menselijke aanwezig-
heid.” *
 H ij  wor dt ver t egenwo or d igd do or de 
Brusselse galerie “any space”. 

Marcel Mariën 
De clandestiene passagier

In 1937 breekt Marcel Mariën zijn bril 
en maakt hij de veren aan één enkel 

glas vast. Daarmee creëert hij ‘l’introuvable 
/ Het onvindbare’ en vervult hij grotendeels 
de wens van zijn vriend Paul Nougé – de cen-
trale figuur van het surrealisme in België – 
die dringend verzocht om ‘nieuwe gevoelens’ 
te creëren.
 Mariën maakte heel wat collages, foto’s en 
assemblages, die bij de kijker een glimlach, 
verontwaardiging, een genoegen of een poë-
tische emotie opwekken en waarmee hij 
onvermoede mogelijkheden uit het beeld of 
het object haalt.
 
Mariën werd in Antwerpen geboren uit een 
Vlaamse vader en een Waalse moeder (en 
vice versa, preciseerde hij). Hij werkte, vanaf 
zijn eerste contacten met René Magritte en 
de Belgische surrealisten, als uitgever, foto-
g raa f, assemblagek unstenaa r, dichter, 
cineast en collagekunstenaar, waarbij hij 
bewust weigerde de voorrang te geven aan 
één discipline of één materiaal. Voor hem 
telde enkel de efficiëntie van de bedoeling, los 
van elke esthetische preoccupatie, van elke 
vormelijke concessie. Marcel Mariën getuigt 
van de geestkracht van de tweede generatie 
surrealisten. Gedurende meer dan vijftig 

De tentoonstelling in het “Musée de la 
Photographie de la Fédération Wallonie-
Bruxelles” in Charleroi wil geen retrospec-
tieve zijn, maar zal focussen op de diverse 
activiteiten van Marcel Mariën en grote aan-
dacht besteden aan zijn foto’s, waarvan de 
oudste lang onbekend zijn gebleven.
 De tentoonstelling wordt vergezeld van 
de publicatie ‘Marcel Mariën, le passager 
c la n d e s t i n ’,  g e s c h r e v en  d o or  X a v i er 
Canonne, directeur van het Fotomuseum en 
samensteller van de tentoonstelling. Xavier 
Ca nonne wa s een intimus va n Ma rcel 
Mariën.
 Het boek, dat zal verschijnen bij uitgeverij 
Pandora in Antwerpen, omvat 460 bladzij-
den met meer dan 700 illustraties en zal in 
t w e e  v e r s i e s  b e s c h i k b a a r  z i j n ,  e e n 
Franstalige en een Engelstalige.
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←
muette et aveugle, c. 1945. 
Foto. Collectie van de Wallonie-Bruxelles
© saBam Belgium 2013

→
j’ai rêvé d’une gomme…, 
c. 1955. Collage
Collectie Verbeke Foundation
© saBam Belgium 2013

→
Untitled (indices 

series), 2013.  
© michel mazzoni & 

anyspace gallery

↓indices Vi, 2012.
© michel mazzoni  

& anyspace gallery

* Uittreksels uit de tekst van Valéry Poulet  

“michel mazzoni : l’axiome de la pose B?”

 voor performart augustus 2012
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kodachrome  
Herinterpretatie van dia’s

Wat blijft er over van de Kodachrome? 
Een lied van Paul Simon, diapositie-

ven en duizenden herinneringen aan de 
meest verkochte filmrol ter wereld. Sinds 
Kodak in 2009 definitief besliste de produc-
tie van de mythische film stop te zetten, is 
het allemaal verleden tijd, maar de souvenirs 
blijven.
 Vandaag rest enkel nog de herinnering 
aan zijn gesatureerde kleuren. Zijn dood laat 
sporen na en nostalgici worden verplicht zijn 
zo karakteristieke veroudering na te bootsen 
met Instagram. Er rest ons evenwel de 
ouderwetse charme van de projectie, waarbij 
we ons een veelheid aan wonderlijke geschie-
denissen inbeelden in een wereld die niet de 
onze lijkt. De fletse kleuren spoelen onze 
geest en schenken die oude films terug aan 
onze ogen, die schitteren bij de ontdekking.

Het diapositief verbindt het tijdperk dat door 
de chemie is vastgelegd met een andere tijd, 
die van de vertoning. Projectie of afdruk, de 
dia is positief, zowel in de letterlijke als in de 
figuurlijke betekenis. Hij verstart niet en 
verschijnt maagdelijk op zijn drager. Op het 
witte scherm verliezen herinneringen en 
vergeten zaken zich in de echo van hun tijd. 
Op papier geeft hij zich over aan zijn drager 
en gaat hij verloren, vergeelt hij of blijf hij 
ermee voortbestaan. In alle gevallen bieden 
de dia en de Kodachrome de kijker de vrij-
heid van de interpretatie.
 De dienst Collectie is bezweken voor de 
charme van dat anonieme lot, samengesteld 
uit Kodachromes, gefotografeerd door een 
Belgisch stel dat aan de Westkust van de 
Verenigde Staten heeft gewoond. Die beel-
den, gefotografeerd tussen 1949 en 1952, 
projecteren ons rechtstreeks naar het tijd-
perk waarin Jack Kerouac het continent 
doorkruiste en zijn beroemde on the Road 
schreef. We bevinden ons ver van de waanzin 
van Cassady en Kerouac, ver van hun con-

stant uitgebraakte bliksems, maar zo dicht 
bij die traagheid en mythische schoonheid 
die zij grenzeloos bezingen en bewonderen.
 Nochta ns sprong dat legenda r ische 
Amerika helemaal niet in het oog. De onder-
werpen gingen verloren in dat vierkante for-
maat, alsof dat haast onmogelijk leek in de 
Verenigde Staten. Rekening houdend met de 
interpretatieve aard van het diapositief heb-
ben we besloten die beelden opnieuw te 
kadreren, om het opzet te beperken en te wij-
z en  op  d e  lou t er  c i n em at o g r a f i s c h e 
essentie.
 Cropping america biedt, in cinemascoop, 
een traject langs de Westkust, waarbij ieder-
een zijn verlangens en droombeelden kan 
projecteren naar een tijdperk waarin Duke 
Ellington losbrak in bebop-improvisaties, 
waarin de heksenjacht hoogtij vierde, en 
waarin Marilyn Monroe haar eerste passen 
zette in de film…  

Kunstenaar  
Jean-Pierre Scouflaire 

uit Bergen ging 
op zoek naar  

een kader en vond dat 
in rechthoeken. 

hij verandert ze, 
verkent hun oppervlak, 
speelt met de verticale 

en horizontale lijnen. 
een dwarse kijk 

op de dingen, een 
soort van diagonaal 

in het vage.

kunt u zich kort even voorstellen?
Jean-Pierre Scouflaire — Mijn ouders komen uit 
de streek van Bergen (Masnuy), maar ik ben 
deels opgegroeid in Afrika. In de jaren zestig 
zijn we teruggekomen naar Bergen en daar 
heb ik mijn middelbare school en hogere stu-
die gedaan.

u bent dus in zwart Afrika geboren en kwam 
nadien bij de ‘zwarte tronies’ van de mijn-
werkers terecht?
JPS — Ergens wel ja… (glimlacht)

is er iets in uw werk dat verwijst naar Afrika 
of naar de streek van Bergen waar u woont?
JPS — Nee, aan geen van beide. Dat ik gewerkt 
heb rond het idee van een kader, was denk ik 
ook omdat ik daar zelf naar op zoek ben, 
omdat ik dat als kind nooit gehad heb. 

Hebt u structuur nodig?
JPS — Waarschijnlijk wel… Maar ik denk dat 
het belangrijk is om te starten met het idee: 
“Er ligt een onbeschreven blad voor mij. Wat 
ga ik erop zetten en wat kan ik erop zetten zon-
der afbreuk te doen aan alle mogelijkheden die 
dat blad in zich heeft?”

↑
Anoniem
kersenbloesems bij het Tidal Basin,
Washington d.C., 11 april 1952
Collectie musée de la Photographie
alle rechten voorbehouden

←
Anoniem
C. 1950. Collectie  
musée de la Photographie
alle rechten voorbehouden uit het 

KaDer 
breKen

jean-Pierre scouflaire
B e r G e N

Henegouwen

Te ksT  Aristide Padigreaux foTo’ s Vincent Everaerts

Ambachten
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draaien. Maar om je referenties te kunnen 
loslaten, moet je ze eerst goed kennen en 
respecteren. 

Werkt u met traditionele of vernieuwende 
technieken?
JPS — Met traditionele. Technieken die me 
zoveel mogelijk autonomie bieden. Ik werk 
graag met hard materiaal. Ik heb veel gravu-
res en geprinte beelden gemaakt en ik heb 
gemerkt dat het gereedschap je vaak doet 
uitkomen bij interessante constructies. Ook 
het spel van je handen interesseert me bij dit 
werk. Als ik een omlijsting voorzie, zal die 
dus in hout of metaal zijn. Ik ben vooral te 
vinden voor hard materiaal waarin je moet 
snijden, waar je een echt contact hebt met 
het materiaal. Ik gebruik veeleer traditionele 
technieken zoals lithografie, houtgravure of 
linosnede, die weinig fouten toelaten en 
waarbij het duidelijk is wanneer ze klaar 
zijn. Zonder nuances. Alles of niets!

Zit uw streek ook in uw werk verweven? 
JPS — Waarschijnlijk zit er wel iets in van de 
plaatsen waar ik woon. Waar wat juist? Geen 
idee…

is er een artiest hier in de Borinage waar u 
voeling mee hebt?
JPS — Christian Claus, die in de streek woont. 
Een beeldhouwer die twintig jaar geleden 
veel gemaakt heeft, en een heel nauwgezette 
kunstenaar.

Van Gogh heeft in de streek gewoond. Heeft 
dat invloed op uw werk?
JPS — (lacht) Ik ben geen fetisjist. Van Gogh 
is niet meteen een bron van inspiratie voor 
mij. A ls de aanwezigheid van Van Gogh 
publiek kan aantrekken, des te beter. Maar 
eerlijk gezegd heeft hij niets gerealiseerd in 
de Borinage. Hij is haastig vertrokken naar 
het zuiden, op zoek naar het licht.  Zo’n der-
tig jaar geleden werd me gevraagd om de 
scenografie te doen van een tentoonstelling 
over surrealisme in België in het Museum 
voor Schone Kunsten van Bergen. Er was 
werk van Armand Simon en ze hadden zijn 
bureau en zijn potloden gezocht. Het moest 
een levensecht tafereel zijn, dus ik heb onder 
het bureau zelfs een paar kapotte pantoffels 
van mezelf neergezet.  Het grappige is dat 
veel mensen echt geloofden in die ‘kopie’ van 
Simons wereld.

Wat denkt u als kunstenaar over Bergen als 
Culturele Hoofdstad van europa in 2015?
JPS — Daar moet ik ook als ‘gewoon mens’ op 
antwoorden, niet alleen als kunstenaar. 
Uiteraard is het goed als alle activiteiten 
rond Mons 2015 mensen een ander beeld van 
de streek bezorgen. Als er één industrie nog 
volop bloeit hier, is het wel de culturele sec-
tor. En als cultuur kan helpen om de streek 
opnieuw te lanceren, waarom niet? Intussen 
kan ik genieten van tentoonstellingen dicht 
bij huis. Economie en cultuur hangen nauw 
samen. Damien Hirst is daar een voorbeeld 
van. De Engelse kunstenaar is wereldwijd 
bekend en is erin geslaagd om politiek, eco-
nomie en financiën met elkaar te verbinden. 
Het is niet goed om alles van elkaar los te 
maken. We moeten beseffen dat we deel uit-
maken van een geheel. Zoveel te beter dus als 
er interactie is, als we ons daarvan bewust 
zijn en de zaken wat kunnen opporren. Er is 
een economisch kader en een artistiek kader, 
en op hun beurt vormen zij een levenskader.

ben ik dan weer niet zo’n fan. De eenvoud van 
de flessen van Morandi geeft trouwens blijk 
van een zeldzame intelligentie op het vlak 
van constructie. Je merkt niet dat er veel 
werk aan was. Dat is verschrikkelijk in kunst.

uw werk doet me denken aan eugène Leroy...
JPS — (lacht) Daar hou ik erg veel van, maar ik 
zou nooit zelf het verband hebben gelegd.

... misschien door de materie en de schadu-
wen die je je erbij kunt voorstellen, de din-
gen die het kader verborgen houdt en die je 
niet ziet op het eerste gezicht.
JPS — De chaos proberen terug te vinden, dat 
is goed, en in mijn ogen is het dat wat tot 
uiting komt in Leroy’s werk. Je vindt er een 
materiaaldichtheid die lijkt op de chaos of 
het zwarte gat. Tegenwoordig ben ik meer 
geïnteresseerd in het terugvinden van de 
chaos. Er is een schijnbare organisatie en 
geometrie, maar ik ga op zoek naar de chaos 
in die geometrie. Misschien net zoals Leroy 
op zoek gaat naar het licht. Maar als je het 
resultaat van zijn werk ziet, van zijn schilde-
rijen, dan zie ik een zwart gat waarin alle 
energie van het licht verdwenen is.

Heeft de abstracte Brusselse artieste 
Marthe Wéry uw werk beïnvloed?
JPS — Niet rechtstreeks. Als er iemand is die 
me ondersteund en begeleid heeft en met wie 
ik artistiek op één lijn zit, is het Gabriel 
Belgeonne, ook al zijn onze werelden ver-
schillend. Wat ik bij hem waardeer, is zijn 
eerlijkheid en openheid tegenover de wereld 
en de kunst. Dankzij Belgeonne heb ik heel 
wat andere artiesten ontdekt, andere invloe-
den zoals Rothko of een Poolse graveur met 
de naam Flakowski. In België vind ik het 
werk van Jo Delahaut zeer intrigerend. Zijn 
schilderijen roepen veel vragen op en als kij-
ker vraag je je af waar die vandaan komen, 
wat de rode draad is. Het zijn kunstenaars 
die het aangedurfd hebben om wat vrijer met 
hun werk om te springen, zonder te moeten 
overdrijven om de indruk te hebben geloof-
waardig te zijn.

Artiesten uit de Belgische abstracte kunst 
dus?
JPS — Ik heb altijd veel gehouden van het werk 
van de constructivisten, Malevitsj, Lissitzky 
en de Italiaanse futuristen. En natuurlijk 
kunstenaars zoals Paul Klee. Van Kandinsky 

en zonder te vergeten dat er een rand is?
JPS — Inderdaad. 

is het ergens ook een levenskader?
JPS — Er is wel een verband. Mijn manier van 
werken, tekenen en ontwerpen stemt over-
een met mijn dagelijkse manier van leven. 
Maar het is niet omdat mijn kaders er strak 
uitzien, dat ik een starre geest heb.

u bent wat flexibeler dan  een industrieel 
ontwerper?
JPS — (lacht) Ja, bij mij bestaan er ook soe-
pele vierkanten. Ik kan de lijnen in beweging 
brengen.

en uit het kader breken?
JPS — Ik ben in ieder geval in staat om het te 
verdraaien.

Hoe zou u uw werk omschrijven?
JPS — Een minimum aan zichtbare ingrepen 
voor een maximum aan efficiëntie. Zo weinig 
mogelijk tonen om zo veel mogelijk te sugge-
reren. Mijn werk draait altijd rond een opti-
maal gebruik van middelen. Dat is geen mini-
malisme, maar ik wil met weinig dingen een 
vraag oproepen, een gedachte losmaken…

uw schilderijen als open vragen?
JPS — Dat klopt, maar ik wil ook leren kijken, 
me interesseren voor kleine dingen… Alles 
lijkt gewoon, normaal, alleen is er dat ene 
vreemde detail. Het is leren en eer bewijzen 
aan de kleine dingen die verstoren wat op het 
eerste zicht conventioneel of normaal lijkt.

opnieuw leren zien in een wereld die ons 
bombardeert met beelden?
JPS — Ja, we leven in tijden van oeverloos 
gepraat, ook visueel. Ik hou mijn blik liever 
open, zonder verantwoording. In onze maat-
schappij is alles ogenschijnlijk toegelaten, 
maar tegelijk moet je je voor alles verant-
woorden. Dat is nog erger dan vroeger. Toen 
konden we niet veel doen zonder meteen een 
conflict uit te lokken. Er was een dualiteit. 
Tegenwoordig is die er niet meer, maar we 
moeten wel voor alles een verklaring geven. 
Dat is vreselijk! De controle is geniepiger 
geworden en verpakt als verantwoording. 

uiteindelijk bieden een kader en beperkin-
gen je net de kans om eruit te breken.
JPS — Ja, je hebt toch ergens een referentie 
nodig. Het is nooit zomaar een kader. Je kunt 
erin binnengaan, eruit breken, het ver-

Mijn manier van werken, tekenen 
en ontwerpen stemt overeen met 
mijn dagelijkse manier van leven. 
Maar het is niet omdat mijn 
kaders er strak uitzien, dat ik een 
starre geest heb.
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“er ligt een onbeschreven blad 
voor mij. Wat ga ik erop zetten en 
wat kan ik erop zetten zonder 
afbreuk te doen aan alle 
mogelijkheden die dat blad in zich 
heeft?”
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Toeval of intuïtie? Kort na de verkie-
zing van Jean-François D’Or tot 
‘Designer van het jaar 2013’, lan-
ceert Le Grand-Hornu de eerste 

monografische tentoonstelling van de kun-
stenaar. Marie Pok, directrice van Le Grand-
Hornu Images: “Jean-François D’or heeft 
duidelijk een punt bereikt in zijn carrière 
waarop zijn werk gezien mag worden.” Ze is 
gecharmeerd door de artiest en beschrijft 
hem als “een zorgvuldig en perfectionistisch 
man. op het randje van maniakaal.” Op en top 
professioneel dus. Tijdens de voorbereiding 
van de tentoonstelling kwam Pok in contact 
met een aantal uitgevers, de industriële 
partners voor wie de designer gewerkt heeft. 
Zo ook met Michel Roset van het gelijkna-
mige Ligne Roset. Voor dat merk ontwierp 
Jean-François D’Or onder andere opbergdo-
zen in snoepkleurtjes, geïnspireerd door de 
wereld van kinderen. “ik hoor van iedereen 
hetzelfde. Jean-François d’or is zo gefocust op 
de details dat hij een duwtje nodig heeft om 
zijn creaties ook echt uit te brengen. Michel 

Roset moest hem uiteindelijk vriendelijk zeg-
gen dat het tijd was om zijn baby los te 
laten.” Als perfectie bestaat, komt de desig-
ner dicht in de buurt. Saai wordt het echter 
nooit. “Zijn objecten geven blijk van logica en 
gezond verstand, maar altijd met een bijzon-
dere twist. Zoals deze originele leunstoel met 
een opbergvak voor kranten tussen het zitvlak 
en de rugleuning. Vóór hem had niemand daar-
aan gedacht.” Aan creativiteit geen gebrek.
 De tentoonstelling, die nog loopt tot in 
december, vormt een kennismaking met de 
ontwerptechnieken en de esthetiek van de 
artiest. “Het is geen koude showroom, geen 
retrospectieve van uitgebracht werk.” Dat is in 
ieder geval D’Ors bedoeling. Hij wil de 
bezoekers laten rondwandelen, met de rust 
en vrijheid die hij zelf ervoer toen hij carte 
blanche kreeg voor de tentoonstelling met 
Marie Pok. Geen regels, geen verplichte wan-
delrichting, alleen een paar geschreven aan-
duidingen die kunnen helpen bij het inter-
preteren van zijn universum. Het is een 
toegankelijke wandeling langs uitgebracht in Le grand-hornu image 

vindt de tentoonstelling 
‘moodboards’ plaats.

de site van Le grand hornu 
werd onlangs opgenomen op 

de uneSco-Wereld-
erfgoedlijst. een plek met 

een rijk verleden dus,  
maar ook een die resoluut 

vooruitkijkt. 

Design Met 
een gouDen 

ranDJeH o r N u

Henegouwen

Te ksT  Carole Depasse

design

marie Pok is sinds 2011 artistiek 
directeur van le Grand-Hornu 
images. de vereniging le 
Grand-Hornu images is belast met 
het beheer en de werking van 
deze historische plaats, die 
gaandeweg is uitgegroeid tot een 
van de belangrijkste europese 
centra van de hedendaagse kunst.
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etiketten en 
vliegenogen

jean-François d’Or, het 
creatieve brein achter studio 

loudordesign, stelt zich 
voortdurend vragen.  Creatieve 
ideeën in overvloed, en daar blijft 
het niet bij.

Uitgevers, kunstcritici en 
journalisten, ze gebruiken allemaal 
dezelfde woorden als het gaat over 
jean-François d’Or: ‘juist’, 
‘zorgvuldig’, ‘bescheiden’, ‘discreet’, 
‘logisch’, ‘eenvoudig’, ‘natuurlijk’ zijn 
etiketten die regelmatig op zijn 
objecten en zijn mentaal universum 
worden geplakt. maar misschien 
zijn er nog andere woorden die hem 
kunnen beschrijven. ‘Volks’ 
bijvoorbeeld, voor de locatie van 
zijn werkplaats in schaarbeek, in 
een bruisende, multiculturele buurt 
die een bron van inspiratie vormt. 
Volks, maar ook een beetje ‘dandy’, 
wanneer hij zich een keer per week 
naar het College of advertising & 
design (C.a.d.) in Ukkel begeeft, 
met een hoed à la jacques Tati op 
zijn hoofd. en ten slotte is d’Or ook 
een beetje een ‘vlieg’: ook al heeft 
hij maar twee ogen, ze hebben 
ontegensprekelijk heel wat facetten. 
de designer ziet alles als door een 
fijn traliewerk en zijn brein verwerkt 
de overvloed aan informatie in zijn 
typische ‘moodboards’. Gefilterde 
fantasie.

www.loudordesign.be

en niet uitgebracht werk, langs prototypes, 
stalen en ‘moodboards’. Alles ligt op een 
natuurlijke manier door elkaar, net als het 
atelier en het huis van de designer, waar je 
onmogelijk het verschil kunt zien tussen 
 u itgest a lde objec ten , echte w a norde, 
 werkruimte en privéleven. Deze eerste ten-
toonstelling is voor D’Or ook een kans om 
zich bloot te geven aan het publiek: dingen 
die hij nooit eerder vertelde, zoals geheimen, 
anekdotes uit zijn jeugd (zoals die keer toen 
hij een paraplu op een bolhoed prikte en zo 
op straat rondwandelde om voorbijgangers 
te verrassen) of referenties naar artistieke 
en literaire stromingen die zijn stijl beïn-
vloed hebben. 
 
‘Moodboards’
‘Moodboards’ zijn het werkinstrument van 
Jean-François D’Or. “Het is als een kladblad, 
een voorontwerp, vóór ik de dingen verder uit-
werk. ik verzamel objecten, losse stukken 
materiaal, kleurstalen en ik breng ze allemaal 
samen, intuïtief en georganiseerd tegelijk.  
Uit dat tafereel haal ik mijn inspiratie.” Het 
lijken de voorbereidingen van een alchemist 
vo or het u lt ieme el i x i r.  E en cr e at ief 
 ontwerpproces dat perfect afgesteld is en 
visueel begrijpelijk is voor de uitgevers. Het 
samenbrengen van fysieke voorwerpen heeft 
immers vaak meer effect dan een digitaal 

‘moodboard’. Jean-François D’Or houdt van 
objecten met een geschiedenis, een functie en 
een concreet gebruik. “als ze me vragen om 
gewoon een mooi object te creëren, ben ik niet 
geïnteresseerd. objecten uit het dagelijkse 
leven opnieuw uitvinden, dat is veel meer mijn 
ding.” En dat deed hij al met zwier voor een 
karaf, een deurklink, een spiegel, een bed, een 
deurmat, een bril… Maar de lijst met moge-
lijkheden is nog lang: een tandenborstel, een 
kachel, een schoen, een radiator, een steen… 
Zullen we het hem eens vragen?  

Moodboards

monografische tentoonstelling
Van 22 september  
tot 15 december 2013
les Écuries du Grand-Hornu
rue sainte louise 82
B – 7301 Hornu
info@grand-hornu.eu
www.grand-hornu-images.be

Te
n

d
e

n
s

n
r.2

2

C H A r L e r o i

Henegouwen

een optiMale 
versie van 

uzelf
Te ksT  Carole Depasse

Concept

optimum ParkTm, cultureel product 
van de entreprise d’optimisation  

du réel (of eor – onderneming voor 
de optimalisering van de 

Werkelijkheid), is een wervelend 
multimediagebeuren. een spel vol 

intellectuele en fysieke proeven, 
waarin u ontdekt hoe goed u eigenlijk 

‘presteert’. als u het spel meespeelt, 
tenminste.
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de stations
Bij elke experimentele fase 
kan de inhoud van de stations, 

met drie verschillende 
moeilijkheidsgraden, evolueren 
naargelang de geleerde lessen of de 
behoeften van de ‘kopers’ van het 
systeem (bedrijven of groot publiek).
er zijn 24 standaardstations, 
gegroepeerd in het midden van de 
ruimte. de ‘stem’ vraagt de 
deelnemers om bepaalde opdrachten 
uit te voeren, bv. om alarmen uit te 
zetten of te antwoorden op 
multiplechoicevragen.

de actiestations zijn verdeeld 
over 3 niveaus: 
⇒ Op niveau 1 sluit een van de 
deelnemers de ogen. een 
chronometer wordt ingedrukt en 
loopt af na een minuut.  intussen 
begeleidt een tweede deelnemer de 
eerste, hij beschermt hem en 
verplaatst hem in de ruimte om zijn 
perceptie van tijd en ruimte te 
veranderen.
⇒ Op niveau 2 en 3 worden de 
situaties complexer. Zo is er de dark 
room noise, waarbij drie deelnemers 
zich bevinden in een geïsoleerde, 
met rook gevulde ruimte waar micro’s 
voor speciale effecten zorgen. met 
een lamp op hun hoofd moeten ze 
geluiden uitbrengen, roepen, 
experimenteren met hun stem. 
⇒ Bij experimentele fase 2 in 
Charleroi was het ‘ultieme’ station er 
een met een auto. de begeleider 
bezorgde de deelnemers een aantal 
vernietigingswapens 
(honkbalknuppel, koevoet…). daarna 
kregen de deelnemers 20 seconden 
om de auto zo zwaar mogelijk toe te 
takelen. met het psychologisch 
experiment wordt gekeken in welke 
mate de deelnemers zich 
onderwerpen aan gezag, vooral als 
ze iets moeten doen waarbij hun 
geweten opspeelt.

Stoppelbaard, kortgeschoren kapsel, 
zwarte outfit, tatoeages op zijn arm 
en een piercing in iedere wa ng. 
Sébastien Rien heeft de looks van 

een bad boy. Maar schijnt bedriegt. Hij ver-
telt boeiend over zijn recente project in het 
BPS22 (Centrum voor hedendaagse creatie 
in Charleroi). Dat is Optimum Park™ , een 
fascinerend cultureel product dat in een-
zelfde ruimte verschillende disciplines ver-
meng t d ie a nder s zelden sa menga a n . 
Biowetenschappen, literatuur, videokunst, 
poëzie, fictie, muziek, human resources, 
communicatietechnologie… Het concept 
haalde de mosterd bij hedendaagse kunst, 
pretparken en teambuildings. Het resultaat 
is bijzonder, aan te passen aan ieders situatie 
en problemen, en bedoeld als een intellectu-
ele en zintuiglijke ervaring waar u ‘geopti-
maliseerd’ uit komt. Een multimedia-incen-
tive die het genre op zijn kop zet. Met een 
ludiek en uitdagend karakter, mentale en 
fysieke proeven, mysterie, lichteffecten en 
de nieuwste technologie, prikkelt het con-
cept de creativiteit, de competitiviteit en de 
motivatie van iedereen.

spicy experiment
Na de proef zegt Optimum Park™ welke spe-
ler het meest ‘geoptimaliseerd’ is, op basis 
van vooraf bepaalde criteria. Daar voor 
gebruiken de IT-krakken van EOR een eigen 
paradigma, namelijk een bepaalde visie op 
de wereld. Maar ook de minst ‘geoptimali-
seerde’ speler zet een hele prestatie neer. Hij 
is immers ontsnapt aan het systeem door 
andere waarden te kiezen dan wat de beden-
kers va n het spel voor ogen hadden. U 
begrijpt het al: “Het is sowieso een interes-
sante ervaring, maar je moet ook kunnen rela-
tiveren. Het optimaliseringsproces is afhanke-
lijk van ieders wilskracht en inzet om te 
antwoorden of te handelen.” Het zijn dus niet 
noodzakelijk de antwoorden zelf die ertoe 
doen. Sommige deelnemers beslissen zelfs 
uit eigen beweging om uit het experiment te 
stappen. Ze vinden dat ze “geen schapen zijn 
en niet klakkeloos de bevelen van een elektro-
nische stem moeten volgen”. Wie maakt zijn 
eigen keuzes, gehoorzaamt, is onverschillig 
of heeft veel inzicht? U zou wel eens versteld 
kunnen staan van uw eigen reacties.

In tegenstelling tot een gewoon pretpark, ga 
je hier niet naartoe zonder enige voorberei-
ding. Niets wordt aan het toeval overgelaten. 
Bij de tweede experimentele fase* afgelopen 
juni in Charleroi schreven de bezoekers zich 
in via de website van de Entreprise d’Opti-
misation du Réel. Daarop ontvingen ze een 

dresscode (donkere kleuren, geen hakken…) 
en praktische informatie (plaats en uur). 
Bedoeling is om vooraf al even stil te staan 
bij wat je te wachten staat. Ter plaatse wordt 
de deelnemers gevraagd om een formulier te 
tekenen waarin ze verklaren verantwoorde-
lijk te zijn voor hun daden tegenover zichzelf 
en anderen.  De spanning stijgt. Daarna wor-
den ze een voor een in het computersysteem 
geregistreerd en krijgen ze hun persoonlijk 
identificatienummer. De ‘stem van het sys-
teem’ gebruikt dit nummer om te communi-
ceren en om de deelnemers naar de stations 
te leiden. Daarbij volgen ze een parcours dat 
steeds moeilijker en sneller wordt. Van de 
‘standaardstations’ (minimalistische video-
spelletjes, multiplechoicev ragen…) tot 
fysieke ‘actiestations’, de prestatiedruk 

wordt steeds verder opgevoerd. Maar waar 
stopt het?

ontwikkeling en duurzaamheid
Het project blijft groeien. Op dit moment is 
er een derde ontwikkelingsfase aan de gang. 
De bedenkers sleutelen verder aan het sys-
teem en onderzoeken de mogelijkheden om 
het op de markt te brengen. Ook de nodige 
financiële middelen staan nog op het ver-
langlijstje.  Zo wordt er actief gezocht naar 
partners in de publieke sector (musea) en de 
privésector (bedrijven). Binnenkort zet het 
tea m koer s n a a r Noord-Fr a n k r ijk en 
Montréal. “als we willen dat het project blijft 
duren, moeten we het rendabel maken.” Een 
hele uitdaging, maar voor een groep met zo’n 
talent wordt dat vast geen probleem. 

in het kort
Optimum Park™ by eOr 

(entreprise d’Optimisation du 
réel) is ontsproten uit het 

brein van een team dertigers 
die van alle markten thuis 
zijn, een groepje moderne 

dichters met originele 
kronkels. de briljante 

constructie is het resultaat 
van de intellectuele 

nieuwsgierigheid van vijf 
volwassenen uit de 

‘connected generation’.
sébastien rien, master in 
digitale kunst met optie 

programmeren, ontwerper, 
coördinator en producent;

emmanuel Pire, 
softwareontwikkelaar en 

technisch systeembeheerder; 
sébastien Biset, doctor in de 
kunstgeschiedenis, auteur en 

kritisch analist van 
participatieve kunst;

antoine Boute, filosoof, 
auteur van de tekstuele 

inhoud;
leslie mannès, danseres-

performer, verantwoordelijk 
voor de menselijke relaties. 

inlichtingen
entreprise d’optimisation du réel 
(eor) — sébastien rien 
rue de marcinelle 30
B-6000 Charleroi
+32 (497) 75 31 02
info@optimisation-du-reel.biz
www.optimisation-du-reel.biz

* 1ste experimentele fase: 27 november tot 16 december 
2012 – imal (interactive media art laboratory) – 
30 koolmijnenkaai, 1080 Brussel

 2de experimentele fase: 13, 14 en 20 juni 2013 – 
B.P.s.22 – 22 Boulevard solvay, 6000 Charleroi

Met een ludiek en uitdagend karakter, mentale 
en fysieke proeven en de nieuwste technologie, 
prikkelt Optimum Park ™ de creativiteit, 
de competitiviteit en de motivatie van iedereen.
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Wallonië, lanD 
van beelD en 

technologie

High Tech
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Sinds enkele jaren speelt 
Wallonië wereldwijd een 

voortrekkersrol op het vlak van 
beeld- en geluidstechnologie. 

er is namelijk geen tekort 
aan productie-, postproductie- 

en broadcastbedrijven. 
We gingen hier en daar een 

kijkje nemen!

© dupuis audiovisuel
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virtual reality, 
DooD of toeKoMst 

van De strip?
uitgeverij dupuis ontstond ooit op papier. vandaag staat  

‘de school van marcinelle’ ook voor dupuis audiovisuel, met 
paradepaardjes dreamwall en Keywall.

De Smurfen geven in de jaren 60 
de aanzet naar een verbreding 
van het aanbod bij Uitgeverij 
Dupuis. T w intig jaar geleden 

werd Dupuis Audiovisuel opgericht in Parijs 
en zette de uitgeverij haar activiteiten voort 
met Belgische tegenhanger Belvision. In het 
begin werd er alleen verfilmd, maar intussen 
duiken er naast de traditionele audiovisuele 
media nog heel wat andere platforms op, 
zoals tablets, iPhones en andere smartpho-
nes. Een bedreiging voor het stripverhaal? 
Léon Pérahia, algemeen directeur bij Dupuis 
Audiovisuel en gedelegeerd bestuurder van 
Keywall: “ik denk dat alles een deel van het 
geheel is, in plaats van concurrentie. De beslis-
sing om Dreamwall en Keywall op te richten, 
werd genomen om ons universum ook voor dit 
soort dragers uit te bouwen.” Die dragers vor-
men trouwens de ideale manier om te com-
municeren met de doelgroep. 
 Dupuis Audiovisuel koos Parijs vanwege 
de financiële mogelijkheden, denk maar aan 
de grote Franse zenders (TF1, M6, Canal+) 
en hun enorme bereik. Dreamwall (2007) en 
Key wall (2010) vestigden zich echter in 
Marcinelle. Dankzij de instelling van de fis-
cale maatregel Tax Shelter in 2004 en met de 
hulp van Wallimage, besloot Dupuis, in een 
joint venture met de RTBF, om Dreamwall 
op te richten (zie WaW nr. 9, zomer 2010). Op 
dit moment werken er veertig mensen bij de 
animatie- en grafische studio. Het bedrijf 
heeft zich ontwikkeld tot een specialist op 
het gebied van 2D- en 3D-animatie, virtuele 
decors, 3D-visualisaties en broadcastdesign. 
Zo maakten ze onder meer het virtuele decor 
van C’est du Belge, maar bijvoorbeeld ook van 
Spirou (Robbedoes in het Nederlands), die 
dit jaar zijn 75ste verjaardag viert. 

de basis 
Keywall beschikt op zijn beurt over opna-
me-infrastructuur, waaronder een studio 
van 450 m². “Sommige tv-zenders hebben zelf 
een studio, maar de onze is groter en beschik-
baar voor wie wil”, vertelt Léon Pérahia. “We 
hopen ook buitenlandse klanten aan te trek-
ken, aangezien onze studio de grootste virtuele 
d e c o r s t u d i o  m e t  3 D - t r a c k i n g  i s  i n 
Europa.”  3D -t rack i ng , wat is dat? De 
gefilmde persoon beweegt zich eigenlijk voor 
een groene achtergrond, maar het fictieve 

decor verschijnt op vier HD-camera’s. Die 
zijn via sensoren verbonden met de set. 
Wanneer de camera beweegt, wordt zo de 
illusie gecreëerd dat het decor verandert, net 
als in het echt. Keywall heeft ook een klei-
nere studio, vooral bedoeld voor het weerbe-
richt. Daarnaast beschikt het bedrijf over 
ruimtes voor montage en postproductie, een 
regiekamer, kleedkamers en een make-
upruimte. Er werken vijf personen. Heel wat 
programma’s worden hier opgenomen, zoals 
le jardin extraordinaire, Matière grise en het 
weerbericht van de RTBF, nog steeds de 
belangrijkste klant. De voornaamste troe-
ven van een dergelijke technologie zijn de 
lage kosten, de tijdwinst en de creatieve vrij-
heid, die bij echte decors ondenkbaar zijn. 
Dreamwall en Key wall werken dan ook 
regelmatig samen.
 Een audiovisuele productie combineert 
tenslotte heel diverse specialisaties: grafi-
sche vormgeving, geluid, speciale effecten… 
Elk project heeft een ander team en andere 
behoef ten. De ha rde ker n va n Dupuis 
Audiovisuel bestaat uit twaalf mensen, maar 
voor een specifieke opdracht gaan er soms 
wel honderd aan de slag. Een professionele 
aanpak en een hoge kwaliteit staan daarbij 
voorop. Diversificatie van middelen, vooruit-
strevende technologie en producten van 
hoog niveau dragen bij aan de inmiddels 
internationale faam van de groep. “Daardoor 
kunnen we talent aantrekken zoals specialis-
ten van bijvoorbeeld Pixar. Dat stimuleert de 
creativiteit en creëert een gezonde wedijver. 
Een machine kun je kopen, maar creativiteit 
moet je opwekken.” Bij zo’n gelegenheid kun-
nen de werknemers niet alleen ervaringen 
uitwisselen, maar ook de verschillende 
teams in België samenstellen. 

Nieuwe plannen?
De projecten kunnen uitgaan van de ver-
schillende eenheden of voorgesteld worden 

door externe partners. Meestal hebben ze 
een link met de stripwereld. De verfilmde 
stripverha len komen niet a ltijd uit de 
Dupuis-stal, hoewel die natuurlijk de voor-
keur krijgen. Een succesvolle strip heeft 
vaak een streepje voor, maar dat is niet altijd 
voldoende. De wereld, de verhalen en de con-
cepten van de strip moeten om te zetten zijn 
naar het scherm. “Guust Flater is bijvoor-
beeld een fantastische strip, maar heel moei-
lijk te verfilmen, want de kracht van dat ver-
haal zit in de fantasie van de lezer.”  
 Een van de talloze lopende projecten is 
loulou, l’incroyable secret, verfilmd door 
Grégoire Solotareff (in de bioscoop vanaf 18 
september). Belvision is voor twintig procent 
producent op een totaalbudget van € 7 mil-
joen. Ook Astérix, goed voor € 31 miljoen, is 
voor twintig procent geproduceerd door 
B elv i sion en de el s ger e a l i se er d do or 
Dreamwall. Het zijn veelzeggende bedragen, 
mooi verdeeld tussen België en Frankrijk. 
Astérix wil een animatiefilm zijn op het 
niveau van Pixar en andere Universals. 
Andere projecten uit de Dupuis-stal zijn de 
verfilming van successtripverhalen les 
nombrils en Cédric. Verder wordt er gewerkt 
aan een proefaflevering van een verfilming 
van Royaume van Benoît Feroumont.
 Steeds meer en steeds specifiekere ken-
nis, geslaagde projecten, bruisende creativi-
teit en een groeiende reputatie dus, daar in 
de vroegere opslagplaatsen van Dupuis. 
Maar de ambitie reikt verder. Zo zijn er plan-
nen om een traditionele opnamestudio te 
creëren en om, op middellange termijn, een 
beeldacademie op te richten. Een made in 
Belgium in wording! ■

www.keywall.be

M A r C i N e L L e s

Henegouwen

Te ksT  Maaike van Eijk
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Op nummer 6 in de rue de la Station 
in Genval ligt een bijzondere plek 
verscholen. Een moderne, indus-
triële en gezellige omgeving waar 

technici met beeld en geluid in alle rust aan 
de kwaliteit van een film of tv-serie kunnen 
schaven.

Van rockgroep tot 
postproductiebedrijf
Dame Blanche is het verhaal van drie stu-
denten van het Institut des Arts de Diffusion 
(IAD) in Louvain-la-Neuve. Uit hun passie 
voor muziek ontstond Glacier George, een 
pop-rockgroep die op bescheiden schaal suc-
cesvol was in de jaren 80. IJsjes vonden ze 
altijd al lekker, en zo ontstond twintig jaar 
geleden Dame Blanche. Étienne Dontaine, 
een van de oprichters, vertelt: “Het begon als 

een samenwerking tussen drie zelfstandigen: 
componist Pierre Gillet, geluidsingenieur 
Philippe Van leer en ik. We hadden een kleine 
studio in Brussel voor geluidsef fecten. 
Mathieu Cox is er daarna bij gekomen als 
geluidstechnicus.” Later breidden de vier 
compagnons ook de afdeling ‘beeld’ uit in 
Genval door het Luikse Hoverlord over te 
nemen. 
 Dame Blanche groeide uit tot een studio 
voor de volledige postproductie van beeld en 
geluid. Alles zit onder één dak, alleen de 
nasynchronisatie gebeurt nog op de oor-
spronkelijke locatie in Brussel. Dankzij hun 
verhu i z i ng n a a r Wa l lon ië konden z e 
gebruikmaken van de steun van het fonds 
Wallimage-Entreprises, dat voor 20% aan-
deelhouder is van het bedrijf. “Hoewel we in 
het begin geen vastomlijnd plan hadden, zijn 

De DaMe MaaKt 
een filM

dame Blanche is het neusje van de zalm voor de  
postproductie van films. het bedrijf biedt een totaalpakket aan 

Franstalige én buitenlandse regisseurs.

in cijfers:
20 werknemers en 20 freelancers, 

waaronder geluids- en 
beeldmonteurs, geluidstechnici, 

calibrators, componisten, 
geluidsingenieurs, stemacteurs…

9 opname- en mixstudio’s
4 montagestudio’s

we van meet af aan gegroeid”, zegt Étienne 
Dontaine. Op dit moment telt het bedrijf 
20 werknemers en werken er gemiddeld zo’n 
twintig freelancers. 
 De vier vennoten proberen hun werk 
ambachtelijk en kunstzinnig te houden, met 
de juiste persoon op de juiste plaats. Ze wer-
ven hun personeel via casting: zo kiest de 
regisseur een geluidstechnicus vanwege zijn 
talent en zijn artistieke kwaliteiten, net 
zoals hij een acteur kiest. “Het is geen fabriek. 
We proberen een goede band te hebben met 
iedereen”, aldus Dontaine.
 Iedereen doet zijn best om tot een zo 
natuurlijk mogelijk product te komen. Zodat 
de kijker er helemaal in opgaat. Valeine 
werkt als cutter aan het geluid van de film 
Morrocan Gigolos, van Ismaël Saidi. “De uit-
daging is om het natuurlijk te laten overko-
men. als je het niet hoort, is het goed, ook al 
klinkt dat misschien tegenstrijdig. De kijker 
weet het niet, maar hoort het onbewust.” 
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de verschillende 
stappen bij 
postproductie

nadat een film is opgenomen, is 
hij verre van klaar. Postproductie 

is hard werken en vormt een cruciale 
stap voor het succes van een film.  

Beeld
35mm film wordt haast niet meer 
gebruikt. de opnames worden 
gedigitaliseerd en opgeslagen op 
servers. Vervolgens worden de beelden 
stofvrij gemaakt. de kleuren van de 
digitale beelden worden aangepast of er 
worden artistieke effecten aan 
toegevoegd. dat is de basis waarmee de 
beeldmonteur aan de slag gaat. samen 
met de regisseur kiest hij welke 
opnames in de film komen. Ook speciale 
effecten zijn mogelijk. Voor de laatste 
afwerking wordt het product nog eens 
verschillende keren nagekeken. Bij film 
speelt de montage een cruciale rol. 
sterker nog: de montage kan een film 
maken of breken.

Geluid
de geluidsmonteur brengt alle 
geluidsopnames samen. Hij monteert ze 
en voegt geluidseffecten en nuances 
toe. alle geluiden worden bewerkt. een 
componist kan een soundtrack schrijven. 
Ook nasynchronisatie in een andere taal 
is mogelijk. door het geluid te mixen, 
worden de verschillende geluiden beter 
op elkaar afgestemd. de regisseur en de 
geluidstechnicus luisteren naar het 
eindproduct om te horen of alles goed 
zit. de geluidstechnicus kan dan de 
geluidsband nog aanpassen. Het geluid 
wordt afgewerkt volgens de 
gebruikelijke formaten in de film- of 
tv-wereld.

de aantrekkingskracht van made 
in Belgium
Dame Blanche doet het goed op de Belgische 
markt. Alleen al voor de geluidseffecten 
deden meer dan 190 producenten van speel-
films een beroep op het bedrijf. Vaak zijn het 
Belgische producties, maar niet altijd. Zo 
werkte Dame Blanche aan largo Winch 2, le 
Petit nicolas en Mr nobody. la fée, van Abel, 
Gordon en Romy, was bijvoorbeeld de eerste 
film die een scan kreeg met 4K-resolutie, of 
ultra high definition, met een breedte van 
wel 4096 pixels. Volgens Dontaine “kun je zo 
sneller en fijner kleuren aanpassen”. 2K, het 
meest gebruikte formaat, betekent een beeld 
van zo’n drie miljoen pixels. 4K daarentegen 
heeft er maar liefst tien miljoen!
 Momenteel is het bedrijf op zoek naar 
exportmogelijkheden. Vooral Luxemburg en 
Frankrijk staan op het verlanglijstje. le Goût 

des Myrtilles van Thomas De Thier is trou-
wens de eerste film waarvan het geluid werd 
verzorgd in Luxemburg. Dame Blanche zou 
dus graag dezelfde internationale kant op 
gaan als de coproducties waarmee ze samen-
werken. “Het voordeel in België is dat we hier 
niet alleen goed en vakkundig personeel heb-
ben, maar ook werken voor een scherpe prijs.”  

■

inlichtingen
dame Blanche
rue de la station, 6
B-1332 Genval
jeveuxensavoirplus@dameblanche.com 
www.dameblanche.com 

Keemotion werd opgericht in maart 
2012, na drie jaar onderzoek en 
ont w i k kel i ng .  CEO G e or ges 
Caron is terecht trots op zijn pro-

ject. De 39-jarige telecomingenieur met een 
MBA van de Solvay Business School weet dat 
hij een product met potentieel in handen 
heeft. Hij werkte vier jaar bij Mobistar en 
stond aan de wieg van drie kleine start-ups, 
waaronder Citendo, een outsourcingbedrijf 
voor de telecomsector. Maar zijn liefde voor 
sport en video gaf de doorslag. Nu maakt hij 
zijn dromen waar.
 Dankzij hun ‘gepatenteerde en volstrekt 
unieke’ methode – aldus de gedelegeerd 
bestuurder – levert Keemotion verrijkt, real-

time beeldmateriaal van sportwedstrij-
den. Met een unieke technologie en 

slechts drie kleine HD-camera’s kan het 
bedrijf spelmomenten vastleggen en ze 

omvormen tot specifieke instrumenten 
voor fans (Keecast) en spor tcoaches 

(Keecoach). De dynamische cameravoe-
ring spoort automatisch de gebeurtenissen 

tijdens de wedstrijd op. Het resultaat moet 
op het eerste gezicht niet onderdoen voor 

het werk van professionele technici. “Met dit 
systeem kun je automatisch wedstrijden opne-
men in realtime. Het is zo intelligent dat het de 
belangrijke momenten uit een wedstrijd kan 
halen en er persoonlijk commentaar aan kan 
toevoegen.” 

een revolutie?
Keemotion is het resultaat van het werk van 
t wee onderzoekers a a n de Un iversité 
Catholique de Louvain. Christophe De 
Vleeschouwer, hoogleraar wiskunde met een 
specialisatie in informatica, ontwikkelde 
een algoritme voor geautomatiseerde beeld-
productie. Damien Delannay, ingenieur en 
onderzoeker aan de UCL, maakte voor zijn 
onderzoeksproject een prototype van de toe-
passing. Een kleine structuur van zo’n 
50 centimeter, waarop een digitale camera 
rust, eenvoudiger kan het niet. Het vernieu-
wende van het Keemotion-product springt 
niet meteen in het oog. Toch zou het de 
komende jaren wel eens een revolutie kun-
nen betekenen voor sportopnames en voor 
coaching bij teamsporten. Basketbal is daar-
bij de eerste doelmarkt.
 Veelbelovend of niet, spin-offs zonder 
 efficiënte marketingstrategie komen niet  
ver. Dat beseffen de twee wetenschappers 
maar al te goed. Ze gingen dan ook in zee met 
een kenner van het bedrijfsleven om hun 
‘kindje’ te laten floreren. “ik heb Christophe 
De Vleeschouwer bij toeval ontmoet op een 
 interuniversitaire bijeenkomst. Hij vertelde me 
over zijn project. Het stond toen nog maar in de 
kinderschoenen, maar ik was meteen overtuigd 
van het potentieel van het concept. We hebben 
een businessplan opgesteld en Keemotion was 
geboren”, vertelt Georges Caron.

Alleen al voor de 
geluidseffecten deden meer 
dan 190 producenten van 
speelfilms een beroep op het 
bedrijf. Vaak zijn het Belgische 
producties, maar niet altijd. 
Zo werkte Dame Blanche aan 
largo Winch 2, le petit 
nicolas en Mr nobody.
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amerikanen, Fransen en duitsers zijn er al helemaal voor gewonnen: 
sportwedstrijden filmen zonder cameraman of regisseur. de technologie is 

bedoeld voor internet en tablets en zou de wereld van de sportopnames wel 
eens op zijn kop kunnen zetten. dat belooft wat!

KeeMotion 
filMt zonDer 

caMeraMan

Lo u VA i N - L A- N e u V e

Waals-Brabant
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De stap ‘van het lab naar de markt’ kreeg een 
duwtje in de rug van het Louvain Technology 
Transfer Office (LTTO) en van industriële 
sponsors. Voor de grote test liet Keemotion 
zijn oog vallen op de Spiroudôme, thuishaven 
van de Spirous uit Charleroi, een van dé 
Belgische basketbalploegen. Christophe De 
Vleeschouwer wilde graag beginnen met een 
sportdiscipline die hij goed kent. Als basket-
balliefhebber lag de keuze dus voor de hand. 
Intussen is de Spiroudôme al ruim een jaar 
uitgerust met drie vaste camera’s, die vanaf 
september fulltime gebruikt zullen worden. 
Ze zijn verbonden met een server, die speci-
fieke, vooraf bepaalde handelingen kan 
opsporen (driepunters, fouten, positiespel…) 
of een bepaalde speler kan volgen. De nieu-
wigheid, die beschermd is met een patent, 
schuilt in de algoritmes die het beeld analy-
seren en verwerken om daarna de verschil-
lende bewegingen te reconstrueren. De voor-
geprogrammeerde beelden zijn in realtime 
te zien via internet of op een tablet.
 “Met een dergelijk systeem kunnen trainers 
tijdens de pauze makkelijk bepaalde spelmo-
menten tonen aan de spelers om fouten te ana-
lyseren of tactische opties te bespreken”, ver-
telt Georges Caron enthousiast. “Keemotion 
is een onmiskenbare troef voor coaches. Vanaf 
dit seizoen zullen onze trainers de beelden 
gebruiken bij de wedstrijden. Charleroi is een 
echte pionier”, zegt een verheugde Jacques 
Stas, general manager van de Spirous met 
een welbekend verleden als internationale 
speler.

De technologie van het bedrijf uit Louvain-
la-Neuve is niet alleen eenvoudig te installe-
ren, maar ook relatief goedkoop. Een gewone 
videoproductie met materiaal en mensen 
(technici, cameramannen, regisseurs) kost 
voor een basketbalwedstrijd al snel € 15.000. 
Met de Keemotion-technologie zijn die kos-
ten aanzienlijk lager. Voor een investering 
van € 8.000, materiaal inbegrepen, kan een 
basketbalcoach de Keecoach-tool een heel 
seizoen gebruiken.

Vooruitzichten
De oorspronkelijke doelstelling was om zo’n 
twintig sporthallen uit te rusten met came-
ra’s. Dat aantal is intussen voorbijgestreefd. 
De eer ste k la nten (Spi rou s,  A nt ibes, 
Harvard, de Spurs van San Antonio) kregen 
al snel navolging. “Vanaf dit seizoen worden 
alle wedstrijden van de Franse basketbalcom-
petitie gefilmd door Keemotion. Dat betekent 
bijna 600 wedstrijden per jaar. En we hebben 
recent eenzelfde contract getekend met de 
Duitse competitie”, vertelt Caron niet zonder 
trots. Op d it moment lopen er onder- 
handelingen met de NCA A, het bekende 
Amerikaanse universitaire kampioenschap. 
“We zitten op het goede spoor met verschil-
lende clubs”, verzekert hij ons. Bij de NBA 
maken ze echter geen kans. Die wordt al tot 
in detail opgenomen door alle aanwezige 
camera’s. 
 “We streven ernaar om competities te fil-
men die niet per se op tv komen. Wij voegen 
content toe. We zijn dus niet van plan om de 

concurrentie met televisie aan te gaan”, ver-
duidelijkt Caron. Keemotion wil zich even-
min op het terrein van andere spelers bege-
ven, zoals de Belgische broadcastspecialist 
EVS. De markt van Keemotion bevindt zich 
eerder in de ‘long tail’ van minder bekende 
sportevenementen. Ook richten ze zich op 
professionals die de beelden nodig hebben 
voor uiteenlopende doeleinden. “Basketbal 
vertegenwoordigt een potentiële markt van 5 
of 6 miljard euro. We focussen ons dus eerst op 
wat zeker werkt”, beklemtoont de baas van 
Keemotion.
 Het project krijgt € 1,5 miljoen financie-
r i n g  v a n  h e t  f o n d s  V i v e s  I I  ( U C L), 
Nivelinvest en het Waalse Gewest (in de 
vorm van een terugvorderbaar voorschot). 
Voor dit jaar gaat Keemotion uit van een 
omzet van € 350.000, ruim boven de oor-
spronkelijke doelstelling. Het bedrijf heeft 
tien mensen in dienst en zou een steile groei-
curve moeten kennen, gezien het gebrek aan 
concurrentie (vooral als gevolg van het 
patent) en het aantal mogelijke toepassin-
gen. Tegen eind 2014 wil Keemotion ook de 
voetbalwereld veroveren. Zo is er al een over-
eenkomst met Club Brugge. En ook volley-
bal, tennis en handbal staan nog op het pro-
gramma. ■

inlichtingen
keemotion s.a.
rue louis de Geer, 6
B-1348 louvain-la-neuve
www.keemotion.com
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Zowel op economisch als op cultureel 
vlak bestaat er een nauwe samenwerking 
tussen de Federatie Wallonië-Brussel en 
nederland. Wat de film betreft, bekleedt 

nederland zelfs een voorrangspositie 
voor de Waalse en Brusselse film.  

Zo neemt de Federatie Wallonië-Brussel 
via ‘Wallonie Bruxelles images’ 

(WBimages) deel aan twee 
vooraanstaande nederlandse festivals 

met internationale uitstraling. 

Dit is geen 
filM

Waalse films en 
Nederlandse festivals 

Het in 1984 gestichte  
‘Wallonie Bruxelles images’ 

(WBimages), dat 
medegefinancierd en 

medebeheerd wordt door het 
‘Centre du Cinéma et de 

l’audiovisuel’ en ‘Wallonie 
Bruxelles international’, is de 

officiële agentuur voor 
audiovisuele promotie van de 
Federatie Wallonië-Brussel in 

het buitenland. 
de belangrijkste taak van deze 

agentuur is de promotie van 
Waalse en Brusselse films op 

festivals en beurzen wereldwijd. 
daarnaast helpt Wbimages bij 
het vinden van een afzetmarkt 

voor audiovisuele productie 
en is het een informatieplatform 
voor iedereen die beroepsmatig 

actief is in deze sector. 

www.wbimages.be
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Een efficiënte bedieningspaneel voor uw 
komende verblijf

liegetourisme.be
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Het international documentary film 
festival Amsterdam (idfA) 

Het IDFA, dat jaarlijks plaatsvindt in november, is HET uitge-
lezen trefpunt voor de documentaire film in Europa en zelfs op 
wereldschaal. Omdat Franstalig België in die sector bijzonder 
creatief is, nemen Waalse en Brusselse regisseurs altijd op grote 
schaal deel aan dat festival. Dat gebeurde in 2012 met zes (co)
producties van Wallonië met Brussel, waarvan er vijf de steun 
kregen van het ‘Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel’ (zie 
kadertekst). 
 Op het internationale programma van dit festival staan bijna 
2000 (vaak politiek) geëngageerde documentairefilms. In 
diverse filmzalen komen verschillende thema’s aan bod: histo-
rische gebeurtenissen, samenlevingskwesties, reizen, milieu, en 
nog veel meer. 
 Drie wedstrijden bekronen de beste lange (meer dan 60 minu-
ten) en korte films (minder dan 60 minuten), naast de beste 
nieuwkomers. ■

Niet te missen
Amsterdam stories USA, van rogier van eck en rob rombout
Un été avec Anton, van jasna krajinovic
Ce sera presque comme j’ai rêvé, van Frédéric Guillaume
Snake Dance, van manu riche en Patrick marnham
The Wave, van sarah Vanagt en katrien Vermeire
The Sound of Belgium, van jozef devillé

Van 20 november tot 1 december 2013
international documentary film festival Amsterdam (idfA)
Frederiksplein, 52 — nl-1017 Xn amsterdam 

www.idfa.nl

Niet te missen
La Tendresse, van marion Hänsel
Le Grand’Tour, van jérôme le maire
Royaume du O, van joaquin Breton
38 témoins, van lucas Belvaux
L’estate di Giacomo, van alessandro Comodin
Diego Star, van Frédéric Pelletier
Une histoire d’amour, van Hélène Fillières

Van 22 januari tot 2 februari 2014

international film festival rotterdam (iffr)
P.O. Box 21696 — nl-3001 ar rotterdam

www.filmfestivalrotterdam.com

Het international film festival 
rotterdam (iffr) 

Het International Film Festival Rotterdam (IFFR) wordt jaarlijks 
gehouden in januari of februari. De eerstvolgende editie, de 43ste 
al, vindt plaats van 22 januari tot 2 februari 2014. 
 Een belangrijke en niet te missen afspraak voor iedereen die 
begaan is met de fictiefilm, want we hebben hier te maken met een 
van de belangrijkste filmfestivals in Europa. En ook al worden 
alleen prijzen uitgereikt aan regisseurs die hun eerste of tweede 
film uitbrachten, toch biedt de programmering een zeer geva-
rieerd aanbod aan langspeelfilms. Hier wordt dan ook het beste 
van de Belgische kort- en langspeelfilms getoond.
 In 2013 bracht het festival trouwens de wereldpremière van de 
meest recente film van Marion Hänsel, la Tendresse, met Olivier 
Gourmet.   ■

iFda © melkweg © iFFr
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Olivier Lequenne staat niet alleen 
aan het hoofd van Xperthis. Ze 
zijn met zijn vieren. Xperthis is 
namelijk het resultaat van een 

vruchtbare samenwerking tussen vier grote 
I T- s p e l e r s  u i t  d e  z i e k e n hu i s s e c t o r. 
Iniatiefnemer was de NRB-groep, ICT-
afdeling van de bank Ethias en met een 
omzet van bijna € 200 miljoen dé grote naam 
op het gebied van ICT-diensten en -oplossin-
gen in België. Eind 2011 kwamen er nieuwe 
s p eler s bij:  Poly me d i s (w a a r Ol i v ier 
Lequenne deel van uitmaakt), Partezis en 
Xtenso. Het blijkt een geslaagde fusie. Een 
hele prestatie, want het is immers niet een-
voudig om vier verschillende denkwijzen en 
bedrijfsculturen te combineren. Om maar te 
zwijgen van alle juridische aspecten die bij 
een st r uc t u rele reor ga n i sat ie komen 
kijken.

raakvlakken
Wat de vier bedrijven gemeen hebben? Hun 
grote interesse voor gezondheidszorg en zie-
kenhuizen. Ziekenhuizen staan in de top 3 
van werkgevers in België. Het zijn complexe 
organisaties die behoefte hebben aan een 
efficiënte IT-structuur. Elk van de vier 
bedrijven kon vanuit zijn eigen ervaring een 
concrete bijdrage leveren aan het Xperthis-
project. Het ene bedrijf was gespecialiseerd 
in de verwerking van patiëntgegevens, het 
andere was meer op de hoogte van factura-
tiebeheer. “We brachten ieder onze sterke 
punten mee in een toch wel bijzondere sector. 

onze kracht is dat we de verschillende eenhe-
den hebben weten te transformeren tot één 
geheel”, zegt Olivier Lequenne. De huidige 
CEO en CTO van Xperthis is zelf specialist in 
acute geneeskunde en studeerde Burgerlijk 
Ingenieur Informatica aan de UMons.
 Xperthis levert op dit moment een breed 
assortiment van IT-producten aan bijna 
tachtig procent van de Belgische ziekenhui-
zen. Je vindt hun producten dan ook in de 
Naamse Clinique Sainte-Elisabeth, bij 
EpiCUR A in Bergen en bij het CHU Sart-
Tilman in de Luikse regio. Bij deze klanten 
van het eerste uur werden onlangs nieuwe 
namen gevoegd, zoals het CHwapi in de regio 
Doornik en de Clinique Saint-Luc in Bouge. 

Marktleider
Uiteraard dekken deze paar voorbeelden 
niet de 56.000 bedden – van de 70.000 in 
heel België – die Xperthis in handen heeft. 
“in onze sector is het de gewoonte om de markt 
in bedden te tellen. Voor het elektronisch pati-
entendossier hebben we bijvoorbeeld een derde 
van de Belgische bedden in handen”, vertelt 
Lequenne. Xperthis is nu al marktleider met 
zijn geautomatiseerde facturatiesysteem. 
Voor een zwaar proces als facturatie was de 
stap naar het digitale tijdperk onvermijde-
lijk. Alle ziekenhuizen zijn intussen dan ook 
uitgerust met standaardfacturatiesoftware, 
waarvan ze de parameters kunnen instellen 
naargelang de situatie. Ook het papieren 
patiëntendossier maakt stilaan plaats voor 
de elektronische versie.

hallo? 
coMputercrisis?

B e r G e N

Henegouwen

Te ksT  Maaike van Eijk

Ziekenhuizen zijn complexe 
organisaties. informatica is onmisbaar 

bij het verwerken en beheren van 
al hun gegevens. Xperthis vond het gat 

in de markt: iT-oplossingen en slimme 
software speciaal voor de medische 

sector. Wij spraken met ceo  
olivier Lequenne.

Aan de spits
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iT verkoopt!
Xperthis werd eind 2011 
opgericht en groeide in korte 

tijd uit tot een belangrijke iCT-speler 
in de zorgsector. initatiefnemer 
nrB-groep wist met fusiepartners 
Partezis, Polymedis en Xtenso al 
meteen een mooi resultaat neer te 
zetten. Op dit moment is het jonge 
bedrijf de op twee na grootste 
onderneming in de gecombineerde 
Belgische iCT-sector (software, 
hardware, iT-diensten enzovoort). 
Xperthis weet een antwoord te 
bieden op de iCT-noden van 
complexe structuren als ziekenhuizen 
en levert hun menselijke en logistieke 
middelen, slimme oplossingen en 
software die speciaal is ontwikkeld 
voor medische doeleinden. in juli 
2013 boekte het bedrijf een omzet 
van € 25 miljoen tegen € 197 miljoen 
voor nrB, de belangrijkste 
aandeelhouder. een knap 
economisch model, waarmee 
Xperthis zich kan blijven focussen op 
een echte nichemarkt en waarmee ze 
ook europa proberen te veroveren. 
de sleutel van hun succes is 
misschien wel de liefde voor het vak, 
zegt Olivier lequenne, technisch en 
commercieel directeur van Xperthis 
voor het zuiden van België: “ICT is 
een van de grote uitdagingen van 
een ziekenhuis. Ons werk is zo 
boeiend omdat het rechtstreeks 
effect heeft op mensen. We doen iets 
nuttigs voor de maatschappij en dat 
idee voegt een extra dimensie toe en 
geeft zin aan wat we doen.”

iT-ziekenhuis?
Naast het patiëntendossier en de facturatie 
is er ook nog het financiële beheer.  Welke 
organisatie werkt nog niet met een ERP-
programma? ERP-software coördineert de 
financiële aspecten van een onderneming via 
het voorraadbeheer, het aankoopproces 
enzovoort. Maar waarom alles informatise-
ren? Op die vraag bestaat meer dan één ant-
woord. Ziekenhuizen hebben vaak met heel 
wat administratieve rompslomp te kampen. 
Om rendabel te zijn, kunnen ze daarom niet 
anders dan IT inschakelen voor hun medi-
sche prestaties. “Simpel gezegd: hoe meer 
zorg ziekenhuizen bieden, hoe meer financie-
ring ze krijgen”, stelt Lequenne. “Dankzij 
onze iT-oplossingen kunnen ziekenhuizen alle 
verstrekte zorg duidelijk aangeven aan het 
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsver-
zekering (RiZiV). Het gaat om een aanzien-
lijk volume, want een enkel onderzoek staat 
gelijk aan duizenden codes. op papier is dat 
bijna ondoenlijk.” Maar het elektronische 
beheer biedt nog heel wat andere voordelen. 
Niet alleen heeft het medisch personeel 
makkelijker toegang tot de patiëntgegevens, 
het helpt ze ook bij het eenduidig maken van 
de voorschriften. Weinig structuren zijn zo 
ingewikkeld als een ziekenhuis, met de 

reservering van bedden, maaltijden, onder-
zoeken…  Een logistiek hurzarenstukje, waar 
IT een handje bij kan helpen.  

schaaluitbreiding
Naast de verwerking van patiëntgegevens en 
de facturatie investeert Xperthis ook in 
andere, nog complexere gebieden zoals de 
bovengenoemde logistiek. Streefdoel op 
lange termijn is immers om ziekenhuizen 
een geïntegreerde totaaloplossing te kunnen 
bieden. “We willen ons blijven richten op zie-
kenhuizen die iT-oplossingen nodig hebben en 
tegelijk willen we het verschil maken met leve-
ranciers die de ziekenhuissector niet noodza-
kelijk even goed kennen als wij.”  Xperthis 
streeft ernaar om een antwoord te geven op 
alle problemen die een ziekenhuis op IT-vlak 
maar kan hebben en is daarmee de perfecte 
partner. Na België hoopt Xperthis ook de 
buitenlandse markt te veroveren. Frankrijk 
is de eerste stap. Met hun er va ring in 
Belgische ziekenhuizen mag dat geen pro-
bleem zijn. “als het hier gelukt is, kunnen we 
het in het buitenland ook”, stelt Lequenne. De 
Belgische markt is niet oneindig, maar de 
wereld is groot genoeg voor wie ambitie 
heeft. ■

inlichtingen
Xperthis. Committed to care
mons Office
Boulevard initialis, 30
B-7000 mons
www.xperthis.be 
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Ziekenhuizen hebben vaak met heel wat 
administratieve rompslomp te kampen.  
Om rendabel te zijn, kunnen ze daarom niet 
anders dan IT inschakelen voor hun  
medische prestaties.
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Hun diploma, hun onstilbare hon-
ger naar kennis en een brein met 
een voortdurende stroom aan 
briljante invallen. Meer hadden 

Tony Ciccarella (38) en Frédéric Maréchal 
(28) niet gemeen. De stichters van Modalisa 
Technology volgden dezelfde opleiding aan 
het Montefiore Instituut van de Universiteit 
van Luik en waren allebei IT-gek… met tien 
jaar verschil. Ze kwamen elkaar toevallig 
tegen in het café, raakten aan de praat en 
ontdekten al snel dat ze heel veel gemeen 
hadden. De twee mannen werden vrienden 
en spraken regelmatig af. Het ene idee leidde 
tot het andere en zo stelden ze vast dat er nog 
geen goed systeem bestond om een geheel 
van complexe processen in kaart te brengen. 
Toen, in 2006, werd de eerste stap naar de 
Modatech-technologie gezet. 

Meer dan software
Modalisa Technology is volledig bedacht 
door Ciccarella en Maréchal. Het is niet 
zomaar een softwarepakket, maar een com-
plex platform dat bestaat uit applicatiecom-
ponenten: dertig modules waarmee een 
bedrijf een realtime-model kan ‘modelleren’ 
van zijn diensten. (Vandaar de naam, en dus 
niet als verwijzing naar Leonardo Da Vinci.) 
 H e t  u l t i e m e  d o e l  v a n  M o d a l i s a 
Technology? CEO’s in staat stellen om in een 
oogopslag alle activiteiten van hun bedrijf te 
volgen op hun tablet of smartphone en op elk 
moment in te kunnen grijpen. Het Modalisa-
platform is bewust zo gebruiksvriendelijk 
mogel ijk gem a a k t . Da a rdoor k a n een 
bedrijfsleider makkelijk processen wijzigen, 
nieuwe prioriteiten stellen, taken opnieuw 
toewijzen, afhankelijk van de drukte meer of 

MoDalisa, 
Koningin van 

De silicon
de Luikse start-up modalisa Technology staat nu al bekend als een  

van de 50 meest vernieuwende bedrijven ter wereld.  
en dat is nog maar het begin… 
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Lu i k

luik

success story

minder mensen inzetten, enz. Hij kan ook 
gewaarschuwd worden via sms of push noti-
fication als een taak nog niet uitgevoerd is of 
de deadline nadert. De mogelijkheden zijn 
onbegrensd.
 De processen bestaan uit een aantal 
taken, onderworpen aan voorwaarden, en 
stuk voor stuk gelinkt aan een persoon of een 
rol. Met het platform kun je menselijke dien-
sten en machines perfect volgen, van dichtbij 
of in een overzicht. 
 Hele grote bedrijven hebben vaak al sys-
temen om hun procedures in goede banen te 
leiden. Meestal gebeurt dat in de vorm van 
Virtuele Private Netwerken (VPN). De busi-
ness analyst giet alles in een model en pro-
grammeert de applicaties. Een gemodelleerd 
proces aan de ene kant, applicaties aan de 
andere en een hiërarchisch doolhof als kers 

Te ksT  Jaap van Haastrecht foTo’ s Simon Nicolas
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sen, en daar willen we verandering in brengen. 
We hebben dus buitenlandse investeerders 
nodig”, zegt Ciccarella. “alleen dan zijn we 
geloofwaardig op het internationale vlak en 
kunnen we nieuwe klanten aanspreken.” En 
het blijft niet bij woorden. Het business plan 
werd al onder de loep genomen. Eind 2014 
wordt hun kantoor waarschijnlijk in Silicon 
Valley zelf geopend. Tegen 2016 is de opening 
gepland van een ander kantoor in Singapore, 
aangezien er nu al Aziatische investeerders 
geïnteresseerd zijn in hun platform. Maar 
ook Europa staat op de agenda. De jonge ont-
wikkelaars willen ook vestigingen opstarten 
in Luxemburg en in andere Europese landen. 
Welke? Dat hangt sterk af van de investeer-
ders die op de kar willen springen. De eerste 
gesprekken staan deze herfst al op stapel. 

Wortels en hulp 
Natuurlijk willen de Luikenaren het hoofd-
kantoor van Modalisa Technology graag in 
Wallonië houden en dan bij voorkeur in de 
provincie Luik. Daar leggen ze zelf ook erg de 
nadruk op. Makkelijk is het echter niet om 
prominent te zijn in eigen land. Ze gaan de 
IT-geschiedenis in als de eerste Belgische 
finalisten van de TiECON 2013. “Met onze 
onderscheiding in San Francisco kunnen we 
een beetje zon meebrengen en laten zien dat 
het mogelijk is om bij de top te horen”, zegt 
Maréchal. “ons kindje is geboren in luik, het 

zou echt jammer zijn als we moeten vertrekken 
om het op te laten groeien.” Grote spelers als 
IBM en Cisco zijn enthousiast over hun con-
cept en platform. Dan kan het toch niet zo 
moeilijk zijn om ook lokale erkenning te krij-
gen… De oproep is bij deze gedaan.
 Grote Amerikaanse, Indische en Chinese 
investeerders hebben al laten blijken dat ze 
geïnteresseerd zijn in de start-up. Maar 
Ciccarella en Maréchal zijn verstandig en 
gunnen zich nog wat tijd. Eerst willen ze de 
touwtjes strak in handen hebben, de over-
heid overtuigen om ze te steunen en vooral 
om ze te volgen. Want toptechnologie kan 
ook bij ons ontworpen en ontwikkeld wor-
den. ■

Modalisa Technology 
werkt op dit moment 
aan een sociaal  
netwerk, gebaseerd op 
het model van het 
Modalisa-platform.  
Het buitenland lonkt! 

le g g e n .  o n z e  a fd e li n g  o n d e r z o e k  e n 
ontwikkeling is erg belangrijk”, zegt prof. 
Pierre Wolper. “Hun opleiding heeft ze echt 
gelanceerd.” 
 Na de eerste fase kon het platform uitge-
test worden in het onderzoekslab van de 
Universiteit van Harvard. De contacten van 
prof. Wolper hadden daar zeker iets mee te 
maken. In het lab blijkt Modalisa heel wat te 
kunnen: beter gestructureerde analyses, 
resultaten in real time, respect voor de nor-
men op dat vlak, uniformering van de talen, 
controle van de levensduur van een staal, 
enz. 

The Valley
Het concept groeide uit tot een product. Het 
harde werk op Harvard leverde zelfs een 
onderscheiding op. En wel bij het prestigi-
euze TiE50 Awards Program op de ‘TiECON 
2013’-conferentie afgelopen juni in het hart 
van Silicon Valley. Van de 1.400 geselec-
teerde bedr ijven is Moda lisa de enige 
Belgische onderneming in de top 50 van de 
meest innoverende bedrijven ter wereld. Het 
ultieme bew ijs dat ze de juiste keuzes 
gemaakt hebben. En een ideale gelegenheid 
voor de Luikse start-up om contact te leggen 
met invloedrijke mensen uit het milieu. 
Internationaal gaan, dat is immers het stre-
ven van beide mannen. “op dit moment 
bestaat ons kapitaal uitsluitend uit eigen fond-
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op de taart. Voor de kleinste wijziging moet 
er altijd wel iemand toestemming geven, en 
dat kan soms maanden duren. Een beslissing 
wordt dus pas maanden later doorgevoerd. 
In een markt waar de ontwikkelingen elkaar 
snel opvolgen, loop je dan al snel achter de 
feiten a a n. De modu les va n Moda lisa 
Technology bieden daarvoor de oplossing.

Het institut Montefiore
Beide oprichters hebben een specialisatie die 
goed van pas komt bij Modalisa. Tony is inge-
nieur informatica en vond al snel zijn weg in 
de financiële en industriële wereld. Frédéric 
is gespecialiseerd in complexe constructies 
en real time oplossingen. Die opleiding volg-
den ze aan het Montefiore Instituut van de 
Universiteit van Luik, waar ze nog vaak aan 
terugdenken. En in het bijzonder aan Pierre 
Wolper, Vice-Rector van Onderzoek aan de 
Ulg, en professor Guy Leduc, gespecialiseerd 
in netwerken. “Je kunt ze allebei beschouwen 
als onze mentors”, vertelt Ciccarella. Deze 
heren stimuleerden ze om te blijven leren, 
innoveren en creëren. Eerst als hoogleraren, 
daarna hielpen ze Tony en Frédéric bij de 
uitwerking van Modalisa Technology. Ze 
betrokken onderzoekers en doctorandi bij 
het project, stelden lokalen ter beschikking 
en gaven goede ra ad. “Het Montef iore 
instituut stimuleert initiatief en creativiteit 
bij studenten, zonder ze belemmeringen op te 

modalisa Technology is 
gehuisvest binnen het 
bedrijfstechnologisch centrum 
van de luikse faculteit 
ingenieurswetenschappen (Wsl).

www.modalisa-technology.com

www.modalisa-technology.com
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Vorige week heb ik 7 mensen aange-
worven, en vandaag neem ik er nog 
een aan.” Gedelegeerd bestuurder 
Anne Dimmers tekent heel wat 

nieuwe arbeidsovereenkomsten bij Captel en 
dat ligt niet aan het hoge personeelsverloop 
in de wereld van de callcenters. In tegendeel: 
haar werknemers worden in de watten gelegd 
en blijven het liefst hun hele carrière in de 
kantoren in het Luikse shoppingcenter 
Médiacité. Haar geheim om hen beter te 
begrijpen is simpel: ooit was ze net als hen, 
jarenlang. Ze weet dus beter dan wie ook hoe 
ze hen kan helpen omgaan met de stress van 
uren telefoneren met de klanten. 
 De 50-jarige Anne Dimmers groeide op in 
Flémalle-Haute, waar haar vader een verze-
keringskantoor had geopend als zelfstandige. 
Op haar 17,5 neemt ze een studentenjob aan 
in een Luiks callcenter. Het is het allereerste 
callcenter van België, dat zijn deuren opende 
in 1974, toen kantoren nog niet eens compu-
ters hadden. De jonge vrouw geeft haar 
enthousiasme en energie door aan de klanten 
en krijgt al snel de smaak te pakken. Zes 
maanden later, wanneer ze net 18 is, begint ze 
voltijds te werken op de plek waar ze als job-
studente begon.
 Na 15 jaar bij hetzelfde bedrijf, dat toen uit 
7 personen bestond, dacht Anne op een 
bepaald moment dat ze haar baan kwijt was. 
Niet omdat de klanten ontevreden waren, 
want het bedrijf had een stevige reputatie 
opgebouwd. Wel door problemen met de 
administratie. “ik zei tegen mezelf dat ik onze 
jobs kon redden door het bedrijf over te nemen. 

Captel in 
cijfers

  1974  
Oprichting van  

de 1ste telefooncentrale in België, 
die later Captel zal worden.

  18 jaar  
leeftijd waarop anne dimmers bij 

het bedrijf begon. 

  110  
aantal mensen die werken  

voor de bedrijven  
van anne dimmers.  

in het begin waren dat er 
slechts 7!

  € 2 miljoen  
de twee bedrijven, Captis en 

Captel, draaien een omzet van 
meer dan € 2 miljoen.

Bio express
1962. Geboren in Ougrée.

1980. Zet haar eerste stappen  
in het callcenter als jobstudente.

1981. eerste voltijdse job  
in hetzelfde callcenter.

1997. anne neemt het bedrijf over.
2008. Oprichting van filiaal Captis.

2013. Opening van 
opleidingscentrum in ibiza.

seuse komen die hen een rugmassage geeft. ik 
geef iedere werkneemster een geschenk voor 
hun verjaardag, en er is ook een strijkatelier. 
Daar kunnen ze hun was binnenbrengen, die 
gestreken wordt door onze werkvrouw. aan het 
eind van de dag ligt alles weer voor hen 
klaar.” En dan zijn er nog het sinterklaasfeest 
voor de kinderen, opleidingen, barbecues, 
eindejaarsfeestjes… “Wij kunnen onze klanten 
niet dezelfde prijs bieden als de callcenters in 
Marokko bijvoorbeeld. Maar wat ik hen aan-
bied, is een service op maat, en iemand met een 
goed humeur aan de andere kant van de lijn. 
Die opgewektheid en die ervaring maken het 
verschil. Dat is onze toegevoegde waarde.”

een beproefd recept
Toen Dimmers het bedrijf overnam, werkten 
er zeven mensen. Dat werden er al snel twin-
tig. Onder t ussen telt ha a r Captel 110 
werkneemsters, of eerder ‘werknemers’, 
want bij die 110 is er één man… “in het begin 
zocht ik vooral klanten met een laag belvo-
lume”, zegt Dimmers. “in Marokko heb je een 
plateau met 400 werknemers voor 20 bedrij-
ven. Zodra je één bedrijf verliest, moet je al per-
soneel ontslaan. Bij ons was het het tegenover-
gestelde. Voor 20 werknemers waren er 400 
klanten. op die manier moest ik geen mensen 
ontslaan als er een klant wegviel.” 
 Captel blaast volgend jaar 40 kaarsjes uit 
en heeft intussen een trouwe klantenkring 
opgebouwd. De Franstalige dierenbescher-
ming bijvoorbeeld is er al een kwarteeuw 
klant. In het weekend en ’s nachts beheert 
Dimmers’ bedrijf de noodoproepen voor een 
dierenambulance. Ze doen ook permanentie 
voor Techspace Aéro, tal van artsen en 

onderhoudsbedrijven die dag en nacht moe-
ten klaarstaan.
 Vijf jaar geleden kwam er echter een klant 
met een g root belvolume aa n k loppen, 
Lampiris. “ik wou de bestaande structuur 
behouden en dezelfde structuur opnieuw 
opbouwen, alleen voor die klant”, vertelt de 
bazin. Dankzij Lampiris en andere nieuwe 
klanten groeide het personeel op 5 jaar tijd 
van 25 naar 110 werknemers. 
 Op haar lauweren rusten is er nog niet 
meteen bij. De self-made-woman heeft al een 
nieuw concept op poten gezet in het Spaanse 
Ibiza, waar een groot deel van haar familie 
woont. “ik had een opleiding van enkele dagen 
gevolgd samen met mijn vennoot”, herinnert 
Dimmers zich. “Maar het was geen goede 
opleiding, het hotel was niet comfortabel, en 
het was echt rotweer… We telden de uren af 
voor we terug naar onze kinderen konden. Een 
goede opleiding, in combinatie met een verblijf 
waarbij je je contacten onderhoudt, kan noch-
tans erg nuttig zijn. ik ken heel wat trainers en 
de 600 klanten van Captel kunnen allemaal 
wel een goede opleidingsplek gebruiken.” En zo 
opende afgelopen lente opleidingscentrum 
Can Basso de deuren, in een gerestaureerde 
hoeve op het platteland, op 10 minuutjes van 
het strand. Bijleren was nog nooit zo leuk! 

inlichtingen
Captel
rue Grétry, 50/96
B-4000 liège
info@captel.be
www.captel.be

“Ik delegeer al wat 
ik niet zelf moet doen. 
Dat geeft me tijd 
om nieuwe dingen te 
ontwikkelen.”

op zoek naar de stemmen van captel! in dat zeer succesvolle  
Luikse callcenter maken zo’n honderd werknemers het leven 

makkelijker voor kleine en grote bedrijven. van medisch secretariaat 
tot telemarketing, een telefoontje en het is gefikst. Wij hadden  

een gesprek in alle toonaarden met zaakvoerster anne dimmers. 

een vroliJKe steM 
aan De liJn

“ alle succesfactoren waren immers aanwezig”, 
vertelt Dimmers. De jonge onderneemster 
volgt een heel aantal opleidingen en zet 
zwaar in op kwaliteit. Eerst en vooral de 
kwaliteit van de service, dankzij software-
pakket Estel, dat Captel zelf ontwikkelde. 
Hiermee kunnen de operatrices of ‘secreta-
resses’ hun antwoord afstemmen op de klant 
“alsof ze de vaste secretaresses zijn van de 
klanten die ze vertegenwoordigen”. 
  Captel staat ook voor kwalitatieve jobs. 
“We doen er alles aan opdat de secretaresses 
zich goed voelen”, vertelt Dimmers. “Ze moe-
ten de hele dag dynamisch en opgewekt zijn, 
ook als de klanten slechtgehumeurd zijn of als 
ze zich moeten schikken naar moeilijke uur-
roosters, als ze ’s nachts moeten werken of in 
het weekend, of met eindejaar… Daarom pro-
beer ik hen te verwennen en hen geen extra 
stress te bezorgen. Zo hebben ze ieder een eigen 
parkeerplaats, zodat ze de dag niet gejaagd 
hoeven te beginnen met het zoeken naar een 
plek voor hun auto. Maandag- en vrijdagoch-
tend staat er vers sinaasappelsap klaar op hun 
bureau, om de week goed te beginnen en af te 
sluiten. Twee keer per jaar laat ik ook een mas-

Lu i k
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Traject

Te ksT  Laurence Wauters
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Wellicht hebt u ze al gezien. op alle denkbare plaatsen zet  
BhS Promotion displays vol flyers en mini-kaarten die je laten  

kennismaken met interessante plekken.  
het netwerk bestrijkt de volledige Benelux en Frankrijk!

een passie 
voor toerisMe Jean-Yves Beeckman mag terecht 

trots zijn. In 18 jaar tijd is de afge-
v a a r d i gd b e s t uu r der v a n BH S 
Promotion erin geslaagd een uitge-

breid netwerk voor affichering en culturele 
en toeristische promotie uit te bouwen. De 
displays van BHS zijn aanwezig op drukbe-
zochte toeristische plek ken in Belg ië, 
Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg 
en Nederland, en laten de bezoekers op een 
snelle manier kennismaken met andere inte-
ressante plekken. 
 Het uitgangspunt is heel eenvouding. Een 
toeristische bezienswaardigheid vestigt de 
aandacht op andere waardevolle plekken. 
Dat gaat zo. We hebben een bekende trek-
pleister als het Domein van de Grotten van 
Han. Daar komen jaarlijks duizenden bezoe-
kers een kijkje nemen*. We plaatsen een dis-
play op een opvallende plek. En daarin stop-
pen we sma a k vol promot iemater ia a l. 
Daardoor heeft men meteen een bijzonder 
doeltreffend systeem om aan communicatie 
te doen. De bezienswaardigheden promoten 
elkaar en er is geen sprake van onderlinge 
concurrentie, want ze hebben dezelfde doel-
groep voor ogen. 
 “Het is voor iedereen een makkelijk 
medium,” zeg t een tev reden Jean-Yves 
Beeckman, overigens een groot liefhebber 
van autoracen. “Vooreerst voor de bezoeker 
die snel een reeks ludieke ontspanningsmoge-
lijkheden in de regio wil vinden (zoals musea, 
schouwburgen, eetgelegenheden, pretparken, 
hotels en campings). En vervolgens ook voor de 
adverteerders die zich tegen een concurrenti-
ele prijs bekendmaken bij de juiste doelgroep, 
al heeft die al a priori belangstelling.”

Productlijn
In enkele ja ren tijd hebben Jea n-Yves 
Beeckman en zijn rechterhand Christophe 
Denis het aantal beschikbare communica-
tiedragers fiks uitgebreid: Wallonie Passion, 
Brussels Passion en Vlaanderen Passie voor 
de displays met brochures; Visite Passion 
voor de borden met mini-kaarten en Vison-
Visu voor de affiches. “Men staat voor een dis-
play en kan een brochure meenemen,” leggen 
ze uit. “Maar daarnaast ook een mini-kaart. 
Maar zowel de brochure als de mini-kaart 
maakt promotie voor een bepaalde plaats.” 
Wat is dan het verschil? Welnu, de display is 
groter en staat op een toeristische plek, ter-
wijl de kleinere borden met mini-kaarten 
veeleer te vinden zijn in hotels en restau-
rants. En, in tegenstelling tot de beziens-
waardigheden, maakt een etablissement 
uiteraard geen reclame gemaakt voor een 
collega uit dezelfde categorie. Logisch, niet? 
Nog verschillen? De displays blijven het hele 
jaar staan, terwijl de borden alleen tijdens 
het zomerseizoen, van 1 april tot 1 oktober, 
aanwezig blijven (uitgezonderd in Brussel). 
 Daarnaast is BHS Promotion ook Vison-
Visu, een professioneel affichenetwerk voor 
de promotie van culturele evenementen en 
v o or s t el l i n g en  i n  B el g ië ,  Ne derl a nd 
(Maastricht), Duitsland (Aachen), Noord-
Frankrijk, de Rivièra en het Groothertogdom 
Luxemburg. 

Zwitserland, spanje en Canada  
in het vizier
BHS Promotion stelt alles in het werk om de 
productie van de diverse communicatiedra-
gers eenvoudiger te maken. Zo neemt het 
bedrijf de lay-out, het drukwerk en uiteraard 
de verspreiding voor zijn rekening. De adver-
teerder kan ook een kortingsbon inlassen in 
de brochure, iets wat overigens vaak gebeurt. 
D e  p l a a t s e n  w a a r  m e n  d e  f l y e r s  e n 
mini-kaarten uitstalt, worden zorgvuldig 
geselecteerd. BHS promotion zorgt ervoor 
dat elke publieke communicatie van de 
opdrachtgever gebeurt in the right place at 
the right time. 
 Het principe lijkt te werken. Nemen we 
opnieuw het voorbeeld van de Grotten van 
Han, die op jaarbasis de beste resultaten 
laten optekenen. In zes maanden tijd keer-
den 2000 bezoekers terug, wat helemaal niet 
slecht is, toch? “We hopen dat we verder kun-
nen doorgaan op de ingeslagen weg,” verdui-
delijkt Jean-Yves Beeckman. “Er werden al 
contacten gelegd in Zwitserland, Spanje en 
Canada.” In dit verhaal mogen de nieuwe 
communicatietechnologieën uiteraard niet 
ontbreken, zoals blijkt uit de nieuw mobiele 
app Visite Passion die in zes talen gratis 
beschikbaar is in de App Store en op Google 
Play!

s e r A i N G
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Bekende Waal

Te ksT  Mélanie Noiret

* jaarlijks 265 000 à 400 000 bezoekers
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inlichtingen
Wallonie Passion

Voie du Belvédère, 6
B-4100 seraing

+32 (0)4 231 30 33
info@bhs-promotion.com 
www.bhs-promotion.com

www.culture-promotion.com
www.vison-visu.com

www.zoomoa.be
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op filM-
locatie

o P H A i N - 
B o i s - s e i G N e u r -

i s A AC

Waals-Brabant

Wandeling

in 2009 was de filmploeg  
van Potiche te vinden op diverse 

plekken in Waals-Brabant,  
meer bepaald in de Ferme du  

Bois Planté in ophain-Bois-
Seigneur-isaac.

Potiche
van François Ozon (2010)

met jérémie renier,  
Catherine deneuve, Gérard depardieu, 

Fabrice luchini, judith Godrèche en  
karine Viard. 

e19

n28

n27

nijVel

Golfterrein Château  
de la Tournette

n93

n533

Het kasteel van  
Bois-seigneur-isaac

Het kasteel van Bois-seigneur-isaac, dat in 1993 werd 
opgenomen op de lijst van uitzonderlijk Waals erfgoed, was 

vroeger een feodale vesting, maar werd in de 18de eeuw 
omgebouwd tot buitenhuis. aan de achterzijde van het kasteel 
strekt zich een bevallige Franse tuin uit, die doorloopt in een 
7 ha groot, aangenaam park in engelse stijl. men ontdekt er 

talrijke opmerkelijke boomsoorten, naast een romantisch 
prieel van vormgesnoeide haagbeuken. Het kasteel is 
toegankelijk voor het publiek en kan gehuurd worden 

voor evenementen. 
—

www.bois-seigneur-isaac.be

Abdij van  
Bois-seigneur-isaac

in de abdij, waar vroeger norbertijnen huisden, wonen 
sinds 2010 jonge maronieten van de ‘Ordre libanais maronite’. 
de nieuwe naam van het klooster luidt ‘monastère de saint-

Charbel’. de monniken brachten de relikwie van het Heilig Bloed 
mee en nu wordt ze vereerd in de gelijknamige kapel, samen met 

de reliek van de H. Charbel. de Heilig-Bloedkapel uit de late 
16de eeuw bevat prachtige siervoorwerpen, zoals koorstoelen en 

biechtstoelen. 
—

monastere de saint-Charbel vzw
rue armand de moor, 2

B-1421 Ophain-Bois-seigneur-isaac

www.olmbelgique.org
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Business-Etape

De referentie 
voor uW 

beDriJfs-
eveneMenten!

foTos  Business-Etape.com Comfort, gezelligheid en autonomie: deze drie 
sleutelbegrippen staan voorop in de avant-gardistische 
opvatting over bedrijfsseminaries van Business-Etape. 
Of het nu gaat om een brainstorming, een opleiding of de 

lancering van een nieuw product, Business-Etape heeft 
uitzonderlijke verblijfplaatsen met een aangepaste infrastructuur 
voor u in petto. 
 Luxevilla’s, karaktervolle woningen, prachtige kastelen, …. 
In de ideale omgeving van de Ardennen biedt Business-Etape u 
de keuze uit ruim 50 klassevolle woningen die logies bieden voor 
8 tot 50 personen.De woningen van Business-Etape, allemaal 
perfect uitgerust voor de organisatie van bedrijfsevenementen 
(vergaderzalen, internet, overheadprojector,…) en met drie- tot 
vijfsterrencomfort, vormen de geschikte locatie voor werk, 
bezinning en ontspanning. Gedurende hun verblijf zijn de gasten 
vrij en genieten ze totale autonomie. 
 Naast logies omvat het aanbod van Business-Etape ook 
originele culturele, sportieve en teambuildingsactiviteiten, waarbij 
de gasten het prachtige Ardense platteland kunnen ontdekken. 
De gelegenheid bij uitstek om te ontspannen en zich uit te leven. 
De deelnemers hebben de vrijheid om zelf in de catering te 
voorzien of ze kunnen een beroep doen op een traiteur voor een 
all- in verblijf. De vele partners van Business-Etape serveren met 
zekerheid kwaliteitsvolle menu’s in onvervalste Ardense traditie. 

op grond van zijn ervaring en professionalisme 
staat  Business-etape dus garant voor de 
organisatie van een perfect zakelijk verblijf!

Business-etape
ster 3b — B-4970 stavelot
+32 (0)80 28 16 22
info@business-etape.com www.business-etape.com

Publi-reportage
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Vaak worden ze verward met de 
Hoge Venen in het oosten van het 
land, maar de Kleine Venen liggen 
in het zuiden van de provincies 

Namen en Henegouwen, in de buurt van 
Philippeville. Langs de weg naar Nismes, op 
een steenworp van Mariembourg, verrijst er 
een eigenaardig bouwwerk met een nage-
maakte molen. Het is het uithangbord van 
een discotheek die in 1998 door Frédéric 
Adant werd omgeturnd in een brouwerij. 
Vier jaar daarvoor stortte de ondernemer 
zich in een bijzonder avontuur. “De Super des 
Fagnes werd eind jaren 70 gelanceerd door 
brouwerij Marchand, die het bier tien jaar 
bleef brouwen. Mijn beide grootouders waren 
brouwers en na mijn studie, in 1994, besloot ik 
om de Super des Fagnes nieuw leven in te bla-
zen en te laten produceren in de Brasserie du 
Bocq in Purnode, niet ver van Yvoir.” 
 Het blijkt een succes en vier jaar later 
besluit Adant een brouwerij en een brouwe-
rijmuseum te vestigen in een oude disco-
theek. “Het bedrijf groeide snel en hard,” ver-
telt hij, “want het was een gat in de markt. Je 
kon immers nergens anders een brouwerij 
gaan bezoeken met het gezin en al helemaal 
niet in het weekend. Wij brouwen van woens-
dag tot zondag en onze brouwketels zijn 
 opengesteld voor het publiek. op dit moment 
staan we in de top 10 van Waalse attracties. De 
brouwerij trekt 140.000 bezoekers per jaar, 
met een record van 1.800 mensen op een 
15de augustus…” 
 Er worden vier soorten Super des Fagnes 
gebrouwen en verkocht. In verpakkingen van 
25 of 33 cl, in flessen van 75 cl, per magnum 
van 1,5 l, jeroboam van 3 l of in vaten van 
20 liter. Je hebt de Brune met een rode gloed, 
de goudkleurige Blonde, de donkere Scotch 

en de Griotte. De laatste is het lichtste bier en 
de favoriet van de dames… Daarnaast heb je 
nog het kerstbier Noël en zo’n veertig bieren 
in beperkte oplage, al naargelang het humeur 
van de brouwers. In Brasserie du Bocq wordt 
800.000 liter geproduceerd. De overige 
100.000 liter wordt rechtstreeks gebrouwen 
en afgewerkt op het terrein. Het hele jaar 
door werken er 19 personen full time aan, 
plus nog eens zo’n veertig studenten in juli en 
aug ustus. Samen met de Comptoir des 
Fagnes in Couvin, een distributieplatform 
voor voedingsmiddelen, en het administra-
tief personeel werken er bij de Brasserie des 
Fagnes in totaal 80 mensen. Het is een door-
lopend succesverhaal. Sinds kort produceert 
de brouwerij ook de Chevetogne voor het 
provinciaal domein met dezelfde naam. 
Enige minpunt: de export van Super des 
Fagnes komt voorlopig niet echt op gang. 
Maar daar komt binnenkort verandering in. 
“Heel wat brouwerijen ontwikkelen hun eigen 
bierkoffers,” vertelt Frédéric Adant, “maar 
tot nu toe deed iedereen in Wallonië gewoon 
zijn eigen ding. Daarom bedacht ik de verpak-
king Trésors de Wallonië, met 8 flessen van 
kleinschalige, lokale brouwerijen of abdijen: 
Triple Saint-Feuillien, Blanche de namur, 
Barbar, Bush, Saison Dupont, Scotch de Silly, 
Blonde de Val-Dieu en Super des Fagnes 
ambrée. alles wordt samen verkocht voor 
€ 19,85, inclusief statiegeld. Een QR-code leidt 
de klanten naar een website met informatie 
over de brouwerijen, maar ook over de Waalse 
toeristische trekpleisters.” 
 Uiteraard wordt de koffer verkocht in 
België, maar het is vooral de internationale 
markt waar we met de brouwerijen op mik-
ken. “Eén brouwerij richt zich op de Verenigde 
Staten, een andere op azië, weer een andere op 
het zuiden van Europa, enz. Maar als er eentje 
binnen komt in China, opent die de deur voor 
ons allemaal. in 2013 rekenen we op een 
 verkoop van 35.000 koffers. De inhoud kan elk 
jaar anders zijn – die hangt af van onze 
partners.” 
 De Super des Fagnes wordt 20 jaar in 
2014, maar de brouwerij zelf vierde in april 
dit jaar al zijn 15-jarig bestaan. De toekomst 
ziet er rooskleurig uit. “De afgelopen 15 jaar 
heb ik geleerd om zorgvuldig, toegankelijk en 
goed georganiseerd te zijn, maar ook om niets 
vanzelfsprekend te vinden. Het waren 15 mooie 
jaren met veel nieuwe ideeën waarvan ik met 
volle teugen heb genoten.”  ■

super Des  
fagnes, De schat 

van Wallonië
Brasserie des Fagnes, de eerste brouwerij die vrije  

toegang biedt aan het grote publiek, trekt maar liefst  
140.000 bezoekers per jaar. Wij gingen naar mariembourg  

en spraken met ‘opperbaas’ Frédéric adant.

in cijfers 
1.500 bezoekers per weekend

1.800 cafés en 2.000 supermarkten
9.000 hectoliter bier per jaar
140.000 bezoekers per jaar

inlichtingen
Brasserie des fagnes

route de nismes, 26
B-5660 mariembourg

info@fagnes.be
www.brasseriedesfagnes.com

M A r i e M B o u r G
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smaken

Te ksT  Jaap van Haastrecht
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de kleinzoon van ernest Solvay  
liet in de jaren 60 een schitterend 

kasteeldomein na aan de Belgische 
staat. vandaag is het een  

van de mooiste visitekaartjes  
van het Waals gewest, op een 

boogscheut van Brussel. 

parK of 
Kasteel, 

Wat  
is het 

Mooist?

L A  H u L P e

Waals-Brabant

onze geschiedenis

Te ksT  Stéphane Renard
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Hoeveel vreemde talen hoor je tij-
dens een middagwandeling in 
h e t  p r a c h t i g e  p a r k  v a n 
Terhulpen? “Veel!”, zegt Olivier 

Vanham beslist. De directeur-conservator 
van het ‘Solvaydomein’, zoals het bekend 
staat bij het grote publiek, herhaalt trots: 
“Heel veel, en het worden er almaar meer.” 
Tellen lukt niet, aangezien het park vrij toe-
gankelijk is, dus we gaan af op ons gevoel. En 
dat bevestigt Vanhams woorden. De ligging 
vlak bij de hoofdstad van Europa vormt dui-
delijk een troef voor dit stukje Wallonië aan 
de rand van het Zoniënwoud. Heel wat 
expats en weekendtoeristen brengen een 
bezoek aan het 227 hectare grote park rond 
het kasteel. In de hoeve huist sinds 2000 de 
Stichting Folon.
 E en bijz onder e plek du s,  d ie z el f s 
beschermd werd als Uitzonderlijk erfgoed 
van Wallonië. Wat veel bezoekers echter niet 
weten, is dat ze hier van de idyllische rust 
kunnen genieten dankzij de gulle familie 
S ol v ay.  M a a r  l at en  w e  bij  he t  b e g i n 
beginnen…

1842
Terhulpen werd in de 16de eeuw genoemd 
naar de Helpe, de stroom die door het dorp 
slingert, en maakte lange tijd deel uit van het 
Hertogdom Brabant. Pas in de 19de eeuw 
werd het grondgebied van Terhulpen ver-
deeld in grote eigendommen. 
 In de jaren 1820 maakte het grootste 
daarvan, met 851 hectare, deel uit van het 
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Maar 
dan wordt België onafhankelijk en worden de 
kaarten opnieuw geschud. Het Koninkrijk 
valt uit elkaar en verkoopt heel wat van zijn 
eigendommen. 
 In 1833 koopt de markies van Béthune, lid 
van de raad van bestuur van het Koninkrijk, 
een deel van het domein om er een kasteel te 
laten bouwen. De werken beginnen in 1840 
en eindigen twee jaar later. Decennialang 
was een windhaan met het jaar ‘1842’ daar 
stille getuige van, maar vandaag is hij ner-
gens meer te bekennen. Zeggen dat het kas-
teel volledig origineel is, zou niet helemaal 
eerlijk zijn. Maar klasse heeft het zeker. Het 

rechthoekige gebouw van 25 op 18 meter, 
ont wor p en do or de Fr a n se a r ch it e c t 
Harveuf, bestaat uit rode baksteen op een 
ondermuur van blauwsteen. Het is gebouwd 
in François I-stijl en pronkt met een acht-
hoekige toren op elke hoek. De hoofdingang 
ligt in het westen, terwijl het statige bordes 
in het oosten naar een enorm grasveld leidt.
  In 1871 veranderden kasteel en domein 
van eigenaar, maar de nieuwe eigenaar, 
baron Antoine de Roest d’Alkemade, bracht 
geen grote wijzigingen aan.

Het solvay-tijdperk
Het nieuwe leven van het kasteel begint op 9 
december 1893. Op die dag koopt de Waalse 
industrieel Ernest Solvay het kasteel om er 
zijn zomerverblijf van te maken. Als inwoner 
van Elsene is hij verliefd geworden op de 

Het kasteel van 
Terhulpen is wereldwijd 

bekend sinds Le Maître de 
musique er zijn hoofddecor van 
maakte. dat was in 1988. de film 
van Gérard Corbiau zou niet 
alleen het talent van josé Van 
dam bevestigen, hij zou ook het 
kasteel en het hele domein doen 
schitteren. sindsdien doet de 
plek het opvallend goed bij 
bedrijven die gespecialiseerd 
zijn in ‘locatiehunting’ voor 
audiovisuele producties. 
langspeelfilms, tv-series, 
reclame, alle genres vinden er 
hun ding. Het kader van het 
kasteel weet kandidaat-
producenten dan ook snel te 
charmeren. directeur-
conservator Olivier Vanham 
somt verheugd de troeven van 
het domein op. “Ten eerste 
hebben we veel ruimte, 
waardoor alle wagens van een 
productie zonder problemen 
kunnen parkeren, en dat zonder 
goedkeuring van de politie te 
moeten vragen. Dat lijkt 
misschien onbelangrijk, maar het 
zijn een heleboel administratieve 
zorgen minder. Daarnaast is er 
de absolute stilte, die je niet 
vindt in de stad. Tijdens 
opnames zijn storende geluiden 
uit den boze. Zelfs in een groot 
stadspark is er echter altijd 
achtergrondlawaai. Ten slotte is 
er het natuurlijk het kasteel, dat 
met al zijn pracht en praal een 
ongelooflijk decor vormt.” 

intussen is het kasteel zelfs 
vereeuwigd op YouTube. 
Wereldwijde roem gegarandeerd 
dankzij het reclamefilmpje Virgin 
mobile massimo dat in de zomer 
van 2011 werd opgenomen in het 
kasteel. maar het domein is ook 

bekend van andere opnames, 
vertelt Vanham ons. “Op het 
grote scherm was het te zien in 
‘mortelle randonnée’ en op tv in 
een episode van de serie Femme 
de loi met Ingrid Chauvin.” de 
laatste ster die er kwam draaien 
was michael Caine, in Mr. 
Morgan’s Last Love. die film 
komt in september in de zalen.

echte adel hoeft echter niet altijd 
op de voorgrond te staan. in 
sommige producties die in 
Terhulpen werden gedraaid, is 
de plek volledig onherkenbaar, 
zoals in het reclamefilmpje voor 
de Franse keten auchan. “Verder 
gaan niet alle locatiehunters 
meteen met ons in zee”, geeft de 
conservator toe. “Maar ook als 
er opnames doorgaan, blijft het 
domein toegankelijk voor het 
publiek.” nee, u droomt niet, het 
is de enige echte michael Caine 
die u daar ziet! ■

groene oase. De 55-jarige, briljante schei-
kundige werd geboren in Rebecq-Rognon, 
een klein dorp in Waals-Brabant. Hij ver-
diende een fortuin door een nieuwe procedé 
uit te vinden om soda te maken. De nieuwe 
eigenaar van het prestigieuze domein is dus 
een rijk en bekend man, maar ook een man 
met smaak. Hij wendt zich immers tot archi-
tect Victor Horta om enkele wijzigingen aan 
te brengen in het interieur van het gebouw. 
 D e  o v e r i g e  w i j z i g i n g e n  a a n  h e t 
‘Solvaykasteel’, zoals het vanaf dan genoemd 
wordt, zijn echter vooral het werk van zoon 
Armand en kleinzoon Ernest-John. Vanaf 
1932 veranderen grote werken het algemene 
uitzicht van het gebouw. Zo worden de bak-
stenen bedekt met cement die lijkt op Franse 
steen en die de klassieke uitstraling van het 
gebouw nog versterkt. 

een ‘gouden Palm’ 
voor de stilte

Heel wat expats en 
weekendtoeristen brengen 

een bezoek aan het 227 hectare 
grote park rond het kasteel.  

In de hoeve huist sinds 2000 de 
Stichting Folon.
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Les Grangeraies, 
F-73440 Saint-Martin De Belleville

Tel: +33 (0)479 08 92 82   (winter)
Tel: +32 (0)485 43 58 59   (zomer)

http://www.alphotel.fr
reservations@alphotel.fr

Maar ook de tuin wordt niet vergeten. 
Ernest-John Solvay reorganiseert het park 
grondig en geeft het grotendeels zijn huidige 
vorm. Hij plant exotische bomen, bouwt het 
belvedère, legt de vijver van de hoeve aan… 

Het pronkstuk beschermen
Ernest-John maakt zich echter ongerust 
over de toekomst van zijn eigendom. Hij 
vreest dat het prachtige domein zou opge-
splitst worden en en verkrijgt in 1963 dat het 
beschermd wordt. In 1968 schenkt hij het 
domein zonder omwegen aan de staat. Zijn 
bedoeling? “Het domein van Terhulpen en zijn 
goederen, zowel roerend als onroerend, 
samenhouden en het huidige karakter bewa-
ren van zowel het geheel als van elk van de 
elementen.” 
 Het vruchtgebruik blijft wel bij de gulle 
schenker, die in maart 1969 tot de adelstand 
wordt verheven. Zo kan graaf Ernest-John 
Solvay de la Hulpe in het kasteel blijven 
wonen tot aan zijn dood, op 17 oktober 1972. 
Op die datum wordt het domein volledig 
eigendom van de Belgische Staat.
 Aangezien België nu eenmaal niet het 
meest ‘stabiele’ land is, werd de plaats sinds 
1973 beheerd door een vzw, onder toezicht 

van de Franstalige minister van Cultuur. 
Daarna ging de bevoegdheid over naar de 
Franstalige Gemeenschap, die het domein 
tot in 1995 beheerde. Toen werd na een over-
eenkomst met de Solvay-erfgenamen de fak-
kel doorgegeven aan het Waals Gewest.

Waals prestige 
Als beheerder van het uitzonderlijke domein 
heeft het Gewest de nodige investeringen 
gedaan om er culturele activiteiten en pres-
tigieuze recepties te organiseren. “Geef toe,” 
zegt een enthousiaste Olivier Vanham “dat 
dit domein en het kasteel een prachtige toe-
gangspoort vormen tot Wallonië. Een bijzon-
der visitekaartje!” Politieke recepties zien er 
hier inderdaad behoorlijk elegant uit. Het 
kasteel deed trouwens ook vaak dienst tij-
dens het Belgische voorzitterschap van de 
Europese Unie. Voor het imago van het kas-
teel zijn zakenlui echter de beste ambassa-
deurs. Het kasteel kan immers niet worden 
bezocht, maar dient wel als kader voor pri-
vé-evenementen. Door het steeds grotere 
aanbod aan kwaliteitsvolle seminarie- en 
vergaderzalen in Waals-Brabant, is het 
domein wat naar de achtergrond verschoven. 
Maar authentieke decors doen het nog altijd 

goed. Heel wat eersteklas seminaries en ver-
gaderingen in het nabijgelegen, ultramo-
derne Dolce-complex voorzien tegenwoordig 
dan ook een of ander feest of vergadering in 
het kasteel. Je kunt met je tijd meegaan en 
toch genieten van een roemrijk verleden. 
Met of zonder Waals accent, een win-wino-
peratie is het sowieso.

inlichtingen
kasteel van Terhulpen
Chaussée de Bruxelles, 111 
B-1310 la Hulpe
+32 (0)2 634 09 30
Het domein (solvay-park)
alle dagen geopend van 8 u. tot 21 u. 
van 01/04 tot 30/09 en 
van 8 u. tot 18 u. van 01/10 tot 31/03.
Museum folon
kasteelhoeve
drève de la ramée, 6
B-1310 la Hulpe
+32 (0)2 653 34 56
dinsdag tot vrijdag van 9 u. tot 17 u.
Tijdens het weekend van 10 u. tot 18 u.
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Midden in een oceaan van wui-
vende tarwe, maïs- en bieten-
velden, ligt een groot, stenen 
schip aangemeerd langs de 

Grote Gete. De grote toren en die boven de 
poort dienen als masten, maar het pronkju-
weel is ongetwijfeld de enorme schuur in de 
vorm van een boot. Met zijn twintig meter 
hoog is de tiendenschuur (waar de boeren uit 
de omgeving een ‘tiende’ van hun oogst kwa-
men brengen) de meest indrukwekkende van 
België. De kolossale constructie rust op ste-
nen pilaren en beslaat een oppervlakte van 
800 m². Ze dateert van 1713, zoals alle andere 
nog zichtbare gebouwen. Het complex werd 
in 1216 gesticht als cisterciënzerabdij voor 
zusters – alweer een bewijs dat religieuze 
ordes a ltijd de beste plek ken weten te 
vinden. 

Jauchelette was zo’n plek. Het dorp ligt aan 
de Grote Gete, tussen Namen, Brussel en 
Leuven, en is omringd door de vruchtbare 
Haspengouwse bodem. Geen betere plaats 
voor de zusters om zich terug te trekken in 
hun gebeden. Net als de rest van het land, 
leed ook de abdij heel wat schade onder de 
verschillende bezetters. De gebouwen wer-

den geplunderd en de bewoners moesten uit-
wijken naar veiliger oorden. Toen de Spaanse 
Successieoorlog Europa teisterde, deed La 
Ramée zelfs dienst als militair hospitaal. Zo 
kreeg de abdij ook de winnaar van de slag bij 
Ramillies in 1706 over de vloer, de hertog van 
Malborough, die het leger van Lodewijk XIV 
versloeg. 
 In de 17de eeuw beleefde de abdij een 
tweede en ultieme periode van voorspoed 
onder Oostenrijkse heerschappij. Alle oude 
gebouwen die we va ndaag nog kunnen 
bewonderen, dateren uit deze periode en 
vormden een kasteelhoeve naast de congre-
gatie. Na de Franse Revolutie, in 1796, werd 
de abdij uitgeroepen tot nationaal bezit. De 
kloostergebouwen, met inbegrip van kerk en 
klooster, werden helaas volledig vernield. 
Maar het lot was La Ramée gunstig gezind: 
in 1903 werden de zusters van het Heilig 
Hart verdreven uit Frankrijk, ze vestigden 
zich in La Ramée en bliezen het klooster 
nieuw leven in. Tot in 2007 bleven ze in het 
abdijgedeelte wonen, achter de binnenplaats 
van de sinds 1980 beschermde hoeve. In 1990 
kocht Jacques Mortelmans het agrarische 
gedeelte. De zorgvuldige renovatie die hij op 
touw zette, leverde hem een Caïus-prijs van 

vroeger was het een 
abdij, vandaag een 

seminariecentrum en een 
plek om te ontspannen. 

de hoeve van La ramée 
is niet alleen mooi,  

ze heeft ook heel wat te 
vertellen.

la raMée  
Door De 

eeuWen heen

J o d o i G N e

Waals-BrabantCultuurtoerisme

De kolossale 
constructie rust op 

stenen pilaren en 
beslaat een 

oppervlakte van 
800 m2. Ze dateert 
van 1713, zoals alle 

andere nog zichtbare 
gebouwen. Het 

complex werd in 1216 
gesticht als 

cisterciënzerabdij 
voor zusters – alweer 

een bewijs dat 
religieuze ordes altijd 

de beste plekken 
weten te vinden.
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Promethea op en het gebouw werd erkend als 
‘Uitzonderlijk erfgoed van Wallonië’. Toen 
de zusters in 2007 hun gedeelte te koop zet-
ten, was Mortelmans de logische kandidaat. 
Zo werden abdij en hoeve voor de eerste keer 
sinds 1789 weer herenigd.
 Ook de productie van het Ramée-bier is 
trouwens in handen van de nieuwe eigenaar, 
uiteraard op een ander terrein. Hij kon nu de 
renovatie afronden van het bijzondere com-
plex. Naast de monumentale schuur, bestaat 
dat uit een vierkantshoeve in rode baksteen, 
met dakvensters in bepaalde delen, een bol-
vormige hoektoren en een erg mooie poort 
met een toren erboven. De vroegere mest-
hoop werd omgetoverd tot een grasperk met 
een prachtige rode beuk. In het gedeelte ach-
ter de hoeve bevonden zich vroeger het 
klooster, de kerk, de oude school en het gas-
tenverblijf, waar de familie Solvay ooit 
woonde. Nu ligt er een schitterend park. De 
vijver in het midden weerspiegelt de hemel 
d i e  a l t ij d  a n d e r s  i s  i n  d i t  d e e l  v a n 
Waals-Brabant.

de keuze van Trigano
De plek straalt nog steeds een vredige rust 
uit en heeft iets spiritueels. Sinds 2008 ver-
huurt Jacques Mortelmans het hele complex 
(behalve het gedeelte dat hij zelf gebruikt) 
aan het bedrijf Châteauform. Oprichter 
daarvan is Jacques Horovitz, die samen met 
Jacques Trigano aan de basis lag van Club 
Med, en ondertussen meer dan 35 bijzondere 
locaties in Europa verhuurt (in Frankrijk, 
Ita lië, Spanje, Zw itserland, Duitsland, 
Engeland). Hij knapt ze op en tovert ze om, 
net zoals La Ramée, in prestigieuze semina-
riecentra. Met dakvensters versierde stallen 
bieden zo plaats aan meer dan dertig semi-
nariezalen, uitgerust met het nodige kwali-
teitsmateriaal voor een geslaagde vergade-
ring. Onder het prachtige, zichtbare gebinte 
van het hoofdgebouw genieten de deelne-
mers van alle comfort en van het perfecte 
decor voor een teambuilding. Ook klooster-
ordes zijn tenslotte een soort van teams. De 
plek is smaakvol en gezellig ingericht, net als 
de slaapkamers en de 110 oude cellen. Zij 

beschikken over alle hedendaagse comfort, 
behalve televisie. Draait een seminarie 
i m mers n iet om persoon l ijk cont ac t? 
Ontspanningsmogelijkheden zijn er genoeg: 
biljart, flipper en tafelvoetbal, sauna’s, ham-
mams en massagebedden evenals twee res-
taurants. De schuur en de oude stallen met 
hun brugpilaren en gewelven vormen ook het 
idea le k ader voor huwelijk srecepties. 
Onlangs vond in de schuur zelfs een klassiek 
concert plaats, met een indrukwekkende 
akoestiek volgens de dirigent.
 Maar de rust en de landelijke omgeving 
brengen ons uiteindelijk toch weer terug bij 
het rijke verleden van deze plek. De zusters 
trouwden zelden, maar vormden een hechte 
groep die ijverig samenwerkte. Van een 
plaats voor gebed veranderde La Ramée zo in 
een plaats voor reflectie, waar enthousiaste 
deelnemers tijdens de seminaries verande-
ren in echte… ‘seminaristen’. 

inlichtingen
Abdij van la ramée
rue de la ramée, 19
B-1370 jauchelette 

(jodoigne) 
+32 (0)10 23 71 71

www.ramee.be
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van 11 tot 20 oktober vindt in namen de 19de editie van het Festival nature 
namur plaats. het toont een selectie van films rond het thema natuur gemaakt 
door professionele en amateurcineasten. maar er is meer! op het programma 
van het festival staan ook een natuurdorp en natuurwandelingen, een inter-
nationaal concours voor de natuurfoto en een veertigtal fototentoonstellin-
gen. WAW geeft u hier graag een preview van enkele prachtige foto’s die wor-
den tentoongesteld op symbolische plekken in namen. 

festival 
nature 

naMur

N A M e N

namen

Milieu
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Pôle Citadelle de Namur 
(Citadel)
in Parfumerie delforge: 
Franco limosani
Wintersluwheid

←
Pôle Acinapolis 
national History museum 
& BBC Worldwide 
Wildlife Photographer  
of the Year 2012

Pôle Citadelle de Namur 
(Citadel)
Buiten:  
Philippe moës 
Paardenkracht – Werken 
in het bos
↓
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↑
Pole Citadelle de Namur (Citadel)
in de Tour au Four: 
samuel Guiton
nachtelijk schouwspel

←
Pôle saint-Aubain
in het Palais Provincial: 
marc steichen
meles & Co: 
Ontmoetingen rond 
een hol 

Pôle saint-Aubain
in Brouwerij François: 
Cindy jeannon 
metamorfose in het 
immense blauwe water
↓
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www.festivalnaturenamur.be

op onze website

er gebeurt zoveel in onze regio dat 
100 pagina’s per trimester niet 

volstaan. Op onze site gaan we verder in op 
alle thema’s van het magazine, verdeeld over 
vijf rubrieken: cultuur, toerisme, economie, 
patrimonium en gastronomie. WAW on web 
volgt de actualiteit op de voet en is zo de 
perfecte aanvulling op het magazine. WAW 
on web biedt u ook extra informatie langs 
verschillende mediakanalen. U vindt er 
video’s, portfolio’s en heel wat andere zaken 
die de pagina’s van ons magazine opfleuren.  

Probeer nu het Premium-
abonnement!  

abonneer u op onze nieuwsbrief en win 
talrijke geschenken: een verblijf in een 
luxehotel, een diner in een gastronomisch 
restaurant, tickets voor concerten, festivals of 
voorstellingen, een dagje proeven van sport 
of ontspanning, hightechmateriaal… 

Ook de nummers die u gemist hebt, vindt u 
voortaan makkelijk terug. Op onze website 
kunt u gratis alle archieven raadplegen. een 
schat aan informatie over alles wat er in 
Wallonië gebeurt. 

WAW! Wilt u ons graag volgen?

ontDeK De 
veelziJDigheiD  
van het groeienDe 
Wallonië !

Volg ons op de sociale netwerksites
Word fan van de pagina van WAW Wallonie Magazine en  
blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes! Volg ons ook op Twitter!

… en spreek erover met uw relaties!

digitaal
Bestel nu uw digitaal nummer 
van WAW Wallonie Magazine 

in onze webshop en lees het 
gedurende een jaar gratis op uw iPad 
of tablet.

www.wawmagazine.eu
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Wallonië, het 
nieuWe 

elDoraDo
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78 Het internationale Festival van de Franstalige Film (FiFF)

81 Thierry michel, de man van zand

85 B.a.T.C.H., de Henegouwse filmcel 

86 director of photography, cutter en componist,  

 drie vakken, drie portretten

88 Tijdens de opnames van ‘jacques a vu’

92 de marketing loopt gesmeerd met Cuistax

93 Ben stassen, mee met de 3d-golf

94 Cluster Twist

95 Praktische filmles met Philippe reynaert

DOSSIer
Herfst 2013
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TeksT eN CoördiNATie Christian Sonon 

de Waalse film, die wereldwijd steeds 
meer bijval geniet, neemt een hoge 

vlucht. op cultureel, economisch, 
technisch en technologisch vlak laten 

de Walen steeds meer van zich horen. 
dit speciale filmdossier werd 

samengesteld in nauwe 
samenwerking met het ‘Festival 

international du Film Francophone’ 
(FiFF) in namen en Philippe reynaert 

(Wallimage). het zoomt in op enkele 
belangrijke aspecten van die heel 
eigen Waalse interpretatie van de 

zevende kunst. actie!

 Lees meer over dit dossier op WAW on web!   

©michael de Plaen
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Zevenentwintig jaar al is Namen het 
uithangbord voor de diversiteit van 
de Franstalige film en het bewijs 
v a n  e en  c u lt u r ele  id ent it eit . 

Zevenentwintig jaar al komen alle makers 
van Franstalige films afgezakt uit Frankrijk, 
Zwitserland, Afrika en Quebec om aan de 
voet van de Citadel te pronken met hun laat-
ste boreling. Hun droom? Een Gouden 
Bayard in de wacht slepen! Het originele Ros 
Beiaard (Cheval Bayard in het Frans) is van 
de hand van Olivier Strebelle en lijkt zo weg 
te vliegen vanaf de oever van de Maas. Wie 
weet kunnen zijn miniatuurbroertjes enkele 
gelukkige filmmakers wel helpen om op hun 
beurt hun vleugels uit te slaan, over de lands-
g renzen heen, op weg naa r een nieuw 
publiek.
 Het Internationale Filmfestival van 
Namen is immers eerst en vooral een groot 
filmfeest dat zo’n 30.000 kijkers laat kennis-
maken met bijna 150 films van alle genres (de 
helft kortfilms en de helft langspeelfilms). 
Het vormt echter ook het decor voor een uit-
gebreide markt voor professionals. “Tijdens 
het festival kunnen zij elkaar ontmoeten en 

bespreken welke films ze goed vonden”, vertelt 
programmator Nicole Gillet. “Dat kan elke 
dag in bistro Cinévox, een aparte ruimte voor 
professionals, maar vooral tijdens de brunch 
voor de Belgische producers en de program-
m a to r e n  va n  i nte r na t io nale  fe s t i val s 
(locarno, angers, Karlovy Vary, Cannes of 
Rotterdam) en tijdens de sessie ‘ Oser le 
cinéma belge’  die we organiseren in de 
Eldorado. aan de hand van fragmenten uit 
nieuwe films kunnen uitbaters, distributeurs, 
producers en programmatoren daar kennis-
maken met de ongelooflijke diversiteit van de 
Belgische producties. Die bijeenkomsten zijn 
vaak een springplank naar succes. nadat we 
de teaser van ‘Tango libre’ van Frédéric 
Fonteyne getoond hadden in 2011, werd het de 
openingsfilm van het FiFF in 2012. En de film 
van Vincent lannoo, ‘Au nom du fils’, vond een 
koper in Quebec. Maar het mooiste voorbeeld 
is het avontuur dat ‘Les Barons’ van nabil 
Ben Yadir overkwam. Voor zijn doortocht in 
namen in 2009 had de pers deze film compleet 
links laten liggen. nadien werd er zoveel over 
gesproken dat de film een recordaantal kijkers 
bereikte in België!” 
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fiff is 
springplanK 

naar filMpriJzen
op vrijdag 27 september start de 28ste editie van het internationale 
Filmfestival van namen (Festival international du Film Francophone 

of FiFF). alle schijnwerpers zullen gericht zijn op de nieuwe 
winnaar van de gouden Palm in cannes, La vie d’Adèle. 

Programmator nicole gillet legt ons alvast uit hoe het FiFF de 
Waalse film mee op de internationale kaart zet.

“Films uit het zuiden van 
het land waren altijd al 
anders, met een heel 
persoonlijke aanpak, maar 
het publiek was zich niet 
bewust van die rijkdom. 
Ook nu nog maken we 
vooral auteursfilms, maar 
ze bereiken een steeds 
internationaler publiek en 
vallen in de prijzen op 
festivals.”

nicole Gillet, algemeen 
programmator van het FiFF
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Chronologie

  1986   Oprichting van het ‘Festival 
cinématographique de Wallonie’, dat 
het publiek een selectie films wil 
tonen uit alle Franstalige landen. er 
worden dertig films vertoond.

  1989   de naam verandert in 
‘Festival international du Film 
Francophone’ en er wordt een 
competitie in het leven geroepen. er 
zijn Gouden Bayards voor de beste 
film (Baptême, van rené Feret), de 
beste acteur en de beste actrice.

  1998   Oprichting van de eerste 
filmmarkt voor internationale kopers 
en programmatoren. 

  2002   Het Festival lanceert de 
reeks ‘Coups de cœur’ met een 
eerste bekende gast, de Franse 
acteur jean rochefort. er worden 
voor het eerst bijeenkomsten voor 
professionals georganiseerd.

  2004   lancering van de 
workshops en het forum waar 
Franstalige auteurs en producers 
ervaringen kunnen uitwisselen. 
Voortaan vertoont het festival jaarlijks 
een gemiddelde van 150 films aan 
zo’n 30.000 kijkers.

 2005   Voor zijn 20-jarige bestaan 
roept het FiFF de ‘Verklaring van 
namen’ in het leven, als steun voor 
de zopas aangenomen UnesCO-
conventie betreffende de 
bescherming en de promotie van de 
diversiteit van cultuuruitingen. Onder 
meer Costa-Gavras zet zijn 
handtekening. 

  2006   Het festival maakt voor de 
eerste keer ook plaats voor de 
nederlandstalige Belgische film.

  2007   Het festival neemt 
documentaires op in de officiële 
competitie. de naamse acteur 
Olivier Gourmet wordt erevoorzitter 
van het FiFF.

  2013   La vie d’Adèle van abdellatif 
kechiche wint de Gouden Palm in 
Cannes en opent de 28ste editie van 
het festival.

Franstalige Belgische films maken ongeveer 
de helf t uit va n het FIFF-progra mma. 
Volgens Gillet gaat hun succes in stijgende 
lijn en krijgen ze een steeds breder publiek. 
“Films uit het zuiden van het land waren altijd 
al anders, met een heel persoonlijke aanpak, 
maar het publiek was zich niet bewust van die 
rijkdom. ook nu nog maken we vooral auteurs-
films, denk maar aan de broers Dardenne, 
lafosse, Van Dormael, Hänsel, lanners, 
Mariage, Fonteyne… Maar onze films berei-
ken een steeds internationaler publiek en val-
len in de prijzen op festivals. 2013 is weliswaar 
niet zo’n fantastisch jaar, want in Cannes ver-
tegenwoordigde alleen Yolande Moreau ons 
met ‘Henri’, een langspeelfilm die geselecteerd 
werd voor de Quinzaine des Réalisateurs (en 
die ook in Namen zal spelen, n.v.d.r.), maar ik 
ben er zeker van dat we volgend jaar opnieuw 
naar buiten kunnen komen met een aantal 
mooie producties.” 
 Voor een nog beter resultaat besloten de 
organisatoren om lokaal talent een duwtje in 
de rug te geven. Daarom organiseert het 
FIFF bij elke editie een workshop voor 
auteurs en producenten die op het punt 
staan om de sprong te wagen. “Sommige pro-
jecten kunnen wel wat hulp of gewoon meer 
tijd gebruiken”, legt de programmator uit. 
“Daarom zijn er verschillende dagen experts 
aanwezig. Zij kunnen het script analyseren, 
maar ook tips geven over de casting, de pro-
ductie… Sinds 2004 heeft die workshop al 
meer dan 60 projecten geholpen, waarvan een 
derde het eind van de tunnel haalde en is ver-

toond in de zalen. ‘ Diego Star’, de Belgisch-
Quebecse film van Frédérick Pelletier, die we 
dit jaar uitbrengen, kreeg bijvoorbeeld veel 
steun op het forum in 2009.” 
 Vanuit een soortgelijke bekommernis 
probeert het FIFF ook de jeugd warm te 
maken voor film. Voor jongeren tussen 3 en 
25 organiseert het festival allerlei educatieve 
workshops, waarin ze bijleren door en over 
film. Ook aan de Vlaamse film wordt gedacht. 
“We laten het publiek graag kennismaken met 
de Vlaamse cultuur en nemen de troeven van 
beide kanten van de filmwereld onder de loep. 
D a a r v o o r  w e r k e n  w e  s a m e n  m e t  h e t 
Filmfestival oostende, dat begin september 
plaatsvindt en de Ensors uitreikt – de tegen-
hanger van de Franstalige Magrittes”, vertelt 
Gillet. “Er worden verschillende kortfilms en 
la ngspe elf ilms ve r to ond in na me n e n 
Franstalige Belgische films aan de kust.” 

■

festival international  
du film francophone de Namur (fiff)
Van 27 september tot 4 oktober 2013

www.fiff.be

Het FiFF is een absolute must voor 
de sterren van het witte doek!
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Thierry michel maakte van 
de realiteit zijn handelsmerk. 
met meer dan twintig films 
en tal van prijzen (voor 
Gosses de Rio, Zaïre, 
Le cycle du serpent, 
Congo River, Donka, 
Radioscopie d’un hôpital 
africain…), is de regisseur uit 
charleroi dan ook de 
onbetwistbare leider van de 
geëngageerde Belgische 
documentaire.

De Man 
Die filMt 

vanuit ziJn 
hart

Thierry Michel
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Artistieke films, natuurfilms, por-
tretten van een gemeenschap, 
films over de sociaal-economische 
situatie van een streek, getuige-

nissen, protestfilms, k wade films… De 
wereld van de documentaires is groot, maar 
raakt zowel in Wallonië als in Vlaanderen 
nog a l te vaa k niet tot bij het publiek. 
Geluk kig reizen films tegenwoordig de 
wereld rond en doen de grote internationale 
festivals in Nyon, Los Angeles of Amsterdam 
hun best om de documentaire op te waarde-
ren. Zo richten ze de schijnwerpers op onze 
beste documentairemakers, van wie de 
broers Dardenne, Benoît Mariage en Thierry 
Michel de bekendste zijn in het zuiden van 
het land. Die eerste twee kozen intussen 
voor fictie, maar de laatste is en blijft gehecht 
aan de werkelijkheid. We spraken hem in 
Luik, waar hij al 40 jaar zijn leven deelt met 
Christine Pireaux, directrice van Films de la 
Passerelle. Het productiehuis richt zich 
vooral op documentaires en kreeg in 1996 de 
prijs voor de beste producer van de Europese 
Unie voor Donka.

in het begin van uw carrière maakte u twee 
langspeelfilms, Hiver 60 met Philippe Léotard 
en Issue de secours met Philippe Volter. 
sindsdien alleen nog documentaires. Hebben 
die meer zeggingskracht?
Thierry michel — Eigenlijk speel ik vaak met de 
grenzen tussen de twee genres. Het gebeurt 
regelmatig dat ik bewoners vraag om scènes 

documentaires gemaakt op twintig jaar tijd. 
dat land lijkt u te inspireren…
Tm — Ik was altijd al geïnteresseerd in het lot 
van uitgebuite minderheden, in de relatie die 
mensen hebben met macht en met utopieën. 
Congo is een goudmijn voor filmmakers. Bij 
elke bocht in de rivier wacht er een nieuw 
onderwerp op me. Maar nu is het de beurt 
aan de anderen, want ik mag nog steeds het 
la nd niet in a ls gevolg va n die a f fa ire 
Chebeya.

u kwam al een paar keer in aanvaring met de 
autoriteiten. Zo werd u beschuldigd van 
 spionage in Marokko en verschillende keren 
aangehouden, vooral in Congo, waar u twee 
dagen opgesloten zat. Hoe ver bent u bereid 
te gaan?
Tm — Je moet risico’s nemen als je de zaken 
wilt uitpluizen, maar alleen als het de moeite 
waard is. In Iran heb ik de autoriteiten zelfs 
wat extra uitgedaagd omdat ik wou dat mijn 
ploeg mijn arrestatie filmde. Maar toen heb 
ik veel geluk gehad dat ik er levend uit ben 
gekomen. Het moet wel een berekend risico 
blijven.

uit hun dagelijkse leven na te spelen voor de 
camera. Maar door de realiteit te filmen, geef 
ik de waarheid een gezicht en maak ik pro-
blemen tastbaar. De menselijke waardigheid 
tonen van kwetsbare bevolkingsgroepen, dat 
geeft een geweldig gevoel. Met een documen-
taire kan ik bovendien sneller op de bal spe-
len. Zo was ik in Iran om betogingen tegen 
terrorisme te filmen toen de Twin Towers 
instortten in New York. Ik kon meteen rea-
geren. Hetzelfde voor de affaire Chebeya*. Ik 
ging ernaartoe om een begrafenis te filmen, 
maar uiteindelijk ben ik veel verder gegaan 
dan dat. Ik voelde me als een vis in het water 
bij het volgen van dat proces.

België, Brazilië, iran, Afrika… uw engage-
ment bracht u al in vier continenten, maar in 
Congo filmde u het vaakst. u hebt er tien 

* Floribert Chebeya Bahizire (1963-2010) werd vermoord 
in juni 2010. Hij was een mensenrechtenactivist in de 
democratische republiek Congo. na Floriberts dood 
volgde een grootschalig onderzoek, op aandringen van 
ve r sch i l l ende g ro te o rgan i sa t ies zoa l s  a mnes t y 
international en de Vn.

in 1959 maakte Paul Meyer, die wordt 
beschouwd als de vader van de Waalse film, 
zijn cultfilm over de Borinage, Déjà s’envole 
la fleur maigre. Vijftien jaar later gaat u ver-
der op hetzelfde thema met Pays noir, pays 
rouge. Heeft Meyer u sterk beïnvloed?
Tm — Ik ontmoette Paul bij de vakbond en ik 
ben zijn assistent geworden. Om voor hem en 
voor de RTBF te kunnen werken, ruilde ik 
Charleroi in voor Luik. Hij heeft me veel 
geleerd. Hij was eerst mijn leermeester en 
werd later ook een vriend. Maar de mijn- en 
staalbekkens van de Borinage maken deel uit 
van mijn kindertijd. Mijn grootvader was 
bodemingenieur en ik ben opgegroeid in die 
danteske wereld van stalen monsters en rode 
rook. Het was dus een logische stap om dat 
decor te gebruiken voor mijn eerste creaties 
aan het IAD, en later voor mijn eerste lang-
speelfilms, Pays noir, pays rouge, Chroniques 
des saisons d’acier en Hiver 60, over de wilde 
stakingen die een deel van België vijf dagen 
lam legden. In de geschiedenis van ons land 
was dat de markantste gebeurtenis van de 
tweede helft van de 20ste eeuw, maar dat 
weten jongeren niet meer. Net als de films 
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“Je moet risico’s 
nemen als je de zaken 
wilt uitpluizen, maar 
alleen als het de 
moeite waard is. In 
Iran heb ik de 
autoriteiten zelfs wat 
extra uitgedaagd 
omdat ik wou dat 
mijn ploeg mijn 
arrestatie filmde. 
Maar toen heb ik veel 
geluk gehad dat ik er 
levend uit ben 
gekomen.”

Thierry Michel
Geboren in Charleroi (60 jaar) 
Woont in angleur
Beroep: regisseur 
(documentairemaker)

selectieve filmografie:
 → Hiver 60 (fictie – 1982)
 → Gosses de Rio (1990)
 → Zaïre, le cycle du serpent (1992)
 → Les derniers colons (1995)
 → Donka, radioscopie  

d’un hôpital africain (1996)
 → Mobutu, roi du Zaïre (1999)
 → Iran, sous le voile  

des apparences (2002)
 → Congo River (2005)
 → Katanga business (2009)
 → L’affaire Chebeya, un crime  

d’État (2012)

©Passerelle
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Of ze nu Gérard Corbiau of dany Boon 
heten, jaco Van dormael of Bouli lanners, 
regisseurs zijn voortdurend op zoek naar 
het ideale decor voor hun beelden. een 
luchthaven of citadel is nog makkelijk te 
vinden, maar een vierkantshoeve met 
stallen, een nostalgisch café langs een 
oude kasseienweg of een metrolijn die niet 
meer in gebruik is… dat wordt al moeilijker. 
Om hen te helpen werden er een aantal 
filmcellen in het leven geroepen: Clap! (voor 
de provincies luik, luxemburg en namen), 
l’agence du film Brabant wallon (Waals-
Brabant) en het oudste van de drie, het 
B.a.T.C.H (Henegouwen).
“Het B.A.T.C.H werd opgericht in 2004 door 
de vzw Hainaut Cinéma”, vertelt marc 
Bossaerts, coördinator van de cel en 
filmfotograaf. “Bepaalde scènes van ‘les 
destinées sentimentales’ van Olivier 
Assayas waren opgenomen in de 
aardewerkfabriek van Royale Boch in La 
Louvière en dat zette de mensen van de 
provincie aan het denken. Ze beseften dat 
dit een kans was om tegelijk het imago van 
Henegouwen op te poetsen en geld in het 
laatje te brengen voor de regio.” 
net als de andere filmcellen wordt het 
B.a.T.C.H tegenwoordig ondersteund door 
het Waalse investeringsfonds Wallimage en 

van Paul Meyer wil ook Hiver 60 het geheu-
gen opfrissen.

Nog een gelijkenis met La fleur maigre: ook 
Hiver 60 kende een vorm van censuur…
Tm — Inderdaad. Eind jaren 70 had de cul-
tuurcommissie subsidies toegekend aan de 
film, maar de Franstalige politieke wereld 
vond het maar niets dat het economisch ver-
val van Wallonië zo in beeld kwam. Een eer-
ste minister zei categoriek nee, een tweede 
stelde ons voor om het geld te gebruiken om 
een a nder onder wer p te beh a ndelen . 
Uiteindelijk hebben we op een derde legisla-
tuur moeten wachten voor groen licht, maar 
toen was de financiering al lang opgedroogd. 

De tegenspelers van Philippe Léotard von-
den we in Wallonië: Christian Barbier, 
Ronny Coutteure, Françoise Bette, Paul 
Louka, Bob Deschamps en vakbondsman 
Jea n L ouvet , d ie meesch reef a a n het 
scenario.

en met wie u in 1983 het Manifest voor de 
Waalse cultuur oprichtte. een verrassende 
oproep tot een overdracht van bevoegdhe-
den, bijna dertig jaar voor Vlaanderen. 
Tm — Wallonië had het gevoel dat het cultu-
reel in de steek gelaten werd, dat de hoofd-
stad alles naar zich toetrok. Zo was het een 
Brusselse minister die mijn film heeft tegen-
gehouden. Tal van artiesten hebben het 

 largo Winch in 
De staalfabrieK

door het Waalse Gewest. naast tal van 
diensten voor filmprofessionals beschikt de 
cel ook over een databank met decors. “Elk 
jaar worden er zo’n honderd dossiers 
ingediend bij ons, waarvan een derde het 
haalt. Historische landschappen, kastelen, 
zoals dat van Louvignies en van Belœil, en 
verlaten industrieterreinen zijn de meest 
gezochte sites in Henegouwen. Voor ‘largo 
Winch 2’ kwam Jérôme Salle bijvoorbeeld een 
achtervolgingsscène opnemen in de Carsid-
fabriek in Marcinelle.” 
Het is voor Bossaerts vaak improvisatie 
geblazen. Toen Philippe reypens bijvoorbeeld 
op zoek was naar een blokhut in westernstijl 
aan een wildstromende rivier, kwam het 
B.a.T.C.H op de proppen met een 
scandinavische chalet aan de rand van een 
meer en de regisseur besloot zijn scenario aan 
te passen. maar soms is het echt om gek van 
te worden. “Voor ‘Tango libre’ zocht Frédéric 
Fonteyne een gevangenis – alsof alle deuren 
zomaar voor ons opengaan*! Een andere keer 
was het een gebouw in Haussmann-stijl, maar 
dan wel in een Henegouws landschap.” 
Wanneer de regisseurs geen spek naar hun 
bek vinden in de databank, gaan Bossaerts en 
zijn collega’s zelf op zoek naar een geschikte 
locatie. als hij een huis met een bijzonder 
karakter moet vinden, aarzelt hij niet om aan 
te bellen en te vragen of de eigenaars van hun 
huis een filmset willen maken. en het werkt 
nog ook. “Meestal doen mensen het niet 
zozeer voor het geld, maar uit 
nieuwsgierigheid en enthousiasme om de 
acteurs te ontmoeten. Het is uiteindelijk niet 
niks om een Jean Dujardin in je salon te 
hebben! Wie zegt daar nee tegen?”  ■

inlichtingen
Bureau d’Accueil de Tournage Cinéma 
en Hainaut (B.A.T.C.H.)
rue arthur Warocqué, 59
B-7100 la louvière
accueil.tournagecine@hainaut.be 
www.hainaut.be/culture/sitestournage

manifest ondertekend, waaronder filmma-
ker Jean-Jacques Andrien en dichter Julos 
Beaucarne. De politieke wereld luisterde 
niet meteen, maar toch hebben we iets 
bereikt: door samen te werken, stonden we 
veel sterker en Wallonië heeft uiteindelijk 
zijn eigen bevoegdheden gekregen. Op artis-
tiek vlak heeft dat geleid tot evenementen als 
‘Charleroi Danses’.

u geeft les in de kunst van de documentaire 
aan het iAd, aan de universiteit van Luik en 
in het buitenland. Hoe gaat het met de 
nieuwe generatie Belgische documentaire-
makers?
Tm — Uitstekend. Er is een keur aan talent-
volle, jonge filmmakers die onze cultuur 
overal ter wereld verspreiden. Mijn oud-stu-
denten leveren schitterend werk. Ik denk 
daarbij aan José-Luis Penafuerte, die een 
intiem portret maakte van mij, l’homme de 
sable. En aa n Jérôme le Ma ire die een 
Magritte voor de beste documentaire in de 
wacht sleepte… ten koste van mij. Ik ben 
trots op hen, net zoals ik trots ben op mijn 
roots. ■

Tijdens de opnames van Hiver 60, 
over de wilde arbeidersstakingen 
naar aanleiding van de aankondiging 
van regressieve sociale maatregelen 
door de Belgische regering.  
een film met onder meer Philippe 
léotard en ronny Coutteure. 
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B.A.T.C.H.

Het kasteel van Terhulpen en dat 
van edingen voor Le maître de 
musique, de grenspost van 
Macquenoise voor Rien à 
déclarer, de luchthaven van 
Bierset voor Illégal, de Citadel 
van Namen voor Le vélo de 
Ghislain Lambert… Het zijn maar 
enkele van de tientallen plaatsen 
in Wallonië die elk jaar het decor 
vormen voor Belgische of 
buitenlandse films. dat is onder 
meer de verdienste van het 
B.A.T.C.H (Bureau d’Accueil de 
Tournage Cinéma en Hainaut), 
de filmcel van Henegouwen.

* Uiteindelijk werden de gevangenisscènes  
in Polen gedraaid.
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Hij doet elke film schitteren. Hij zorgt voor het 
juiste beeld, de kadrering en het licht. Niet voor 
niets staat op de filmklapper vaak alleen de 
naam van de director of photography, naast die 
van de regisseur. op het bordje dat elke take 
aankondigt, stond Christophe Beaucarne al aan 
de zijde van Jean-Marie Poiré, Cédric klapisch, 
Jaco Van dormael, Anne fontaine, Mathieu 
Amalric, Marjane satrapi en vele anderen. 

als we even op zijn verleden inzoomen, zien we 
dat de Waals-Brabander tot nu toe vooral 
samenwerkte met Franse regisseurs. logisch: in 
1990, na zijn studies aan het insas, ging 
Christophe het licht zoeken in Parijs. Vandaag is 
hij papa van twee grote kinderen. 
“In Parijs had ik de grootste kans om werk te 
vinden”, zegt hij. “Ik kon er terecht bij een vriend 
van de familie, Robert Alazraki. Hij was toen al 
een goed aangeschreven director en hij heeft me 
de kneepjes van het vak geleerd. Eerst was ik 
stagiair, daarna 2de assistent, daarna 1ste 
assistent… Tot Jean-Marie Poiré op een dag ruzie 
gemaakt had met zijn director of photography en 
ik de opnames van ‘anges gardiens’ mocht 
afmaken in zijn plaats. Zo is het begonnen.” 
Christophe is dus goed vertrokken, maar al snel 
beseft hij dat de sleur van grote komedies niets 
voor hem is. Hij kiest resoluut voor 
auteursfilms.“Daarbij kun je veel subtieler met 
beelden spelen. Voor Jaco Van Dormael werken 
in ‘mr. nobody’ was bijvoorbeeld ontzettend 
boeiend. Zo is er een scène waarin de jongen 
achter de trein aan loopt (opgenomen in het 
station van Olloy-sur-Viroin in Viroinval, n.v.d.r.) en 
die verschillende keren terugkomt. Ze werd elke 
keer anders gefilmd, naargelang de betekenis in 

Was het de gesproken aftiteling 
van Jean-Luc Godart, de muziek 
van Georges delerue of de 
Malaparte-villa in Capri?  
Philippe Bourgueil weet niet meer 
wat hem het meest aansprak  
in Le mépris. Toen hij de film 
voor het eerst zag, studeerde de 
jongeman uit doornik beeldende 
kunst aan het institut saint-Luc. 
Bij het buitenkomen uit de filmzaal 
had hij zijn roeping echter 
gevonden: film! 

enkele jaren later is hij aan het 
insas (nationaal Hoger instituut 
voor Podiumkunsten) druk aan het 
oefenen met een fragment van 
Garde à vue. Hij plakt de juiste 
beelden achter elkaar en neemt 
een beslissing: hij wordt cutter. “Ik 
werk graag in mijn eentje”, vertelt 
hij later. de Belgische regisseuse 
mary jimenez schenkt hem als 
eerste haar vertrouwen en geeft 
hem het zetje dat hij nodig heeft. 
sindsdien heeft Philippe niet 
stilgezeten. Hij monteerde voor zijn 
vrienden Thierry knauff en Olivier 
smolders, voor Benoît mariage, die 
hij leerde kennen aan het insas en 
met wie hij vaak samenwerkt, voor 
jaco Van dormael die hem de 
montage van Le Huitième Jour 
toevertrouwde, omdat hij goed 
overweg kon met de nieuwste 
technologie. die film betekende 
zijn grote doorbraak. Hij trok naar 
Parijs en viel in de smaak bij heel 
wat Franse regisseurs: sam 
karmann, alain Berberian, Frédéric 
Forestier, eric-emmanuel schmitt 
en onlangs nog jean-Pierre améris 
en ariel Zeitoun. als beloning voor 
zijn talent reikte Wallimage hem in 
2006 het kristallen Hart uit voor de 
beste Waalse beeldtechnicus.
“Mijn werk start bij de ruwe 
opnames en neemt gemiddeld zo’n 
15 tot 18 weken in beslag”, legt hij 
uit. “Ik stel de actie opnieuw samen 
aan de hand van de beelden, steek 
ritme in de film, laat gevoelens er 
beter uitkomen… Het is een soort 
herschrijven van de film. Ik werk in 

irina’s palm en Blasbands pen

een prachtprent onder de hoede van Christophe Beaucarne. Irina Palm is een 
internationale coproductie van de Belgische cineast sam Garbarski. Het is een heel 
menselijke film, die toont waartoe een vrouw – een fantastische marianne Faithfull – 
bereid is om haar kleinzoon te redden. maar er is nog een reden om dit juweeltje te 
(her)bekijken op dvd, want het verhaal is ontsproten aan de fantasie van Brusselaar 
Philippe Blasband, die mee het scenario schreef. met een diploma montage van het insas op zak, had hij al 
samengewerkt met sam Garbarski voor Le tango des Rashevski, maar zijn naam wordt vooral gelinkt aan die 
van Frédéric Fonteyne. Voor hem schreef hi j tal van f i lmscenario’s (Max et Bobo, Les l iaisons 
pornographiques, Tango libre…). Hij maakte ook vier langspeelf ilms, waarvan de eerste, Un honnête 
commerçant, niet alleen Philippe noiret en Benoît Verhaert samenbracht in Waterloo, maar ook als eerste 
f ilm werd gedraaid met de steun van Wallimage (in 2001). in het Belgische f ilmlandschap is Philippe 
Blasband duidelijk iemand waar je niet omheen kunt. Hij kon dan ook niet ontbreken in dit dossier.

selectieve 
filmografieën 

Christophe Beaucarne 
Geboren in Ukkel 
Woont in Parijs.

Les anges gardiens
jean-marie Poiré (1995)

La dilettante
Pascal Thomas (1999)

Le mystère de la chambre jaune
Bruno Podalydès (2003)

Peindre ou faire l’amour
arnaud en jean-marie larrieu (2005)

Irina Palm
 sam Garbarski (2007)

Coco avant Chanel
anne Fontaine (2009)

Mr. Nobody
 jaco Van dormael (2009)

Tournée 
mathieu amalric (2010)

Poulet aux prunes
marjane satrapi en  

Vincent Paronnaud (2011)

L’écume des jours
michel Gondry (2013)

Philippe Bourgueil
Geboren in doornik 

Woont in Bouge

Les convoyeurs attendent
 Benoît mariage (1999)

Kennedy et moi
 sam karmann (1999)

Le Boulet
alain Berberian (2001)

Podium
 Yann moix (2003)

Cow-boy
 Benoît mariage (2006)

Oscar et la Dame rose
Éric-emmanuel schmitt (2009)

L’homme qui rit 
jean-Pierre améris (2012)

Angélique
ariel Zeitoun (2012)

renaud Mayeur
Geboren in Thieu (le roeulx) 

Woont in Braine-le-Comte

Eldorado
Bouli lanners (2008)

Dans tes bras
Hubert Gillet (2009)

Torpedo
matthieu donck (2012)

Mobile Home
François Pirot (2012)

het verhaal. Daarom gebruikten we eerst een 
vaste camera, daarna een op de schouder, een 
bewegende camera op rails die werd geduwd 
door de spoorwegarbeiders, enz. Elke keer was 
het een persoonlijke zoektocht. Gelukkig ken ik 
Jaco al van het InSAS, waar hij mijn docent was, 
en klikt het goed tussen ons.” 
die klik leidde tot een magritte voor het beste 
camerawerk, terwijl Coco avant Chanel van anne 
Fontaine en Tournée van mathieu amalric hem 
een nominatie bij de Césars opleverden. Ook met 
die regisseurs lijkt Christophe goed op te 
schieten, want op dit moment wisselt hij af tussen 
de opnames van Gemma Bovery, van de eerste, 
en La chambre bleue, naar simenon, van de 
tweede. 
“Ik zou graag opnieuw met Belgische regisseurs 
en technici werken. Ze hebben een uitstekend 
niveau en ik voel me wel met hen verwant”, zegt 
hij. Hij denkt bijvoorbeeld aan stéphane Thiry, die 
hem bijstond tijdens de opnames van Mr. nobody 
en Coco. “Ik hoop nog altijd om eens met Joachim 
Lafosse te werken of met Benoît Mariage, die 
samen met mij aan het InSAS gestudeerd heeft. 
Maar dan moeten we eerst onze agenda’s op 
elkaar afstemmen.”
in Tourinnes-la-Grosse prijst zanger en dichter 
julos Beaucarne zich gelukkig dat hij ooit een 
videocamera in de handen van zijn zoon duwde. 
jaren later filmde Christophe zijn vader in twee 
langspeelfilms van Bruno Podalydès: Le mystère 
de la chambre jaune en Le parfum de la dame en 
noir. intussen had zoonlief de mysteries van de 
donkere kamer helemaal ontrafeld. ■

www.blasband.be

een studio, met of zonder de 
regisseur, maar eigenlijk ben ik 
liever alleen. Dan kan ik mijn 
creativiteit de vrije loop laten.” 
Op dat vlak werd Bourgueil op zijn 
wenken bediend bij Le Boulet, al 
kostte die film hem bloed, zweet en 
tranen. Zeker de 
achtervolgingsscène in Parijs 
tussen Gérard lanvin en een agent 
op de motor, die eindigt met de val 
van het reuzenrad. “Uiteindelijk 
zaten er ongeveer 180 
verschillende shots in drie minuten, 
dus een per seconde!” 
Hij geniet ervan om te werken met 
grote acteurs die fantastisch 
materiaal leveren, zoals Gérard 
lanvin, François Berléand, Gérard 
depardieu – “Hij kent zijn tekst niet, 
hij is totaal niet mee, maar hij 
nagelt je telkens weer aan het 
scherm” – en natuurlijk Benoît 
Poelvoorde – “Hij is geniaal, ik heb 
nog nooit een opname van hem 
gezien die niet goed was” – die 
een vriend is geworden en later 
zelfs de peter van zijn zoon.
de laatste jaren kreeg Bourgueil af 
en toe gezelschap bij zijn eenzame 
taken: hij maakte de clip van jeff 
Bodart, net als een zeventigtal 
humoristische sketches met Charlie 
dupont onder de naam Qui est là? 
Op dit moment werkt hij aan een 
filmproject waarvoor hij het 
scenario schrijft met Bérénice, zijn 
partner en moeder van zijn 
kinderen. de Bel-rTl-presentatrice 
zal voor de verdeling aan de zijde 
staan van enkele bekende acteurs.

■

www.philippebourgueil.be

het anDere 
elDoraDo  
van een 
perforMer
“Filmmuziek? Dat is de perfecte aanvulling op mijn leven als 
performer.” Toen Bouli Lanners in 2008 aan renaud Mayeur 
vroeg om muziek te maken voor zijn Eldorado, had de muzikant 
nochtans geen speciale band met de zevende kunst. Maar dat 
was slechts een kwestie van tijd! 

mayeur had vroeger wel genoten van films van Édouard molinaro, 
Yves robert en Henri Verneuil. natuurlijk was hij ontroerd door de 
muziek van morricone en Badalamenti, maar die wereld was niet 
zijn cup of tea. rockmuziek, in de ruime zin, dat was zijn ding.
“Ik heb leren drummen aan de muziekacademie”, vertelt de 
Henegouwer. “Verder ben ik autodidact. Ik ben van school 
gegaan op 16 jaar om muziek te kunnen maken: rock, jazz, 
reggae… Ik zwierf van de ene groep naar de andere (Hulk, les 
Anges, la Muerte, Triggerfinger) en speelde een beetje van alles: 
drum, gitaar, banjo, toetsen… Tussen 2005 en 2009 gaf ik soms 
bijna 150 concerten per jaar. Vooral in België, Frankrijk, Duitsland 
en nederland.” 
Tijdens een concert met zijn groep in de Brusselse Botanique, 
werd hij ontdekt door Bouli. niet geheel toevallig, want de 
luikenaar is zelf dj en muziekfanaat. Hij raakt geboeid door een 
stuk van renaud, Vendetta, en vraagt hem of hij het mag 
gebruiken voor zijn film. daarnaast stelt hij hem voor om nog drie 
andere thema’s te componeren, geïnspireerd op de beelden die 
hij filmde rond luik en in de ardennen. “In de stijl van een 
spaghettiwestern, lukt dat?” vraagt Bouli hem. en of dat lukte, 
want daar was hij nu net mee bezig! 
met zo’n mooi visitekaartje gaan de deuren van de filmwereld 
ineens voor hem open. Hubert Gillet belt hem voor Dans tes bras, 
de film die hij net gedraaid heeft met michèle laroque. “Maak er 
iets organisch, iets aards van, oké?”, vraagt de regisseur. “Kan het 
nog vager dan dat?”, denkt mayeur, maar hij schiet meteen in 
actie. daarna is het de beurt aan Torpédo, geproduceerd door 
dominique janne en geregisseerd door de Belgische matthieu 
donck. “Ik deed er alles, van A tot Z”, zegt renaud. “Zelfs zingen, 
terwijl dat niet echt mijn ding is.” met zijn vierde opus, Mobil Home 
van François Pirot, heeft hij zijn eerste erkenning in de filmwereld 
te pakken. in 2013 krijgt hij de magritte voor de beste filmmuziek, 
die hij deelt met Coyote, michael de Zanet en François Petit. Het 
lijkt bijna surrealistisch, die prijs. mayeur kan het nauwelijks 
geloven. Hij, de performer, staat nu op de kunstberg naast didier 
reynders en Prins laurent. maar hij blijft mooi met zijn voeten op 
de grond. in afwachting van nieuwe avonturen op het scherm 
neemt hij een eerste album op met de groep die hij vorig jaar 
oprichtte, dario mars and the Guillotines. alweer iets helemaal 
anders... Hij blijft ons verrassen. ■

renaudmayeur/tumblr.com

op zoeK 
naar het licht 
in pariJs

Christophe Beaucarne
director of photography

renaud Mayeur
Componist

Philippe Bourgueil
Cutter

een eenzaMe 
coWboy in De 
MontageKaMer
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over De 
opnaMes van 

“ Jacques 
a vu ”

Xavier 
diskeuve
(regisseur, scenarist)
Filmografie

 → La Chanson-Chanson (2002)
 → Mon cousin Jacques (2004)
 → Révolution (2006)
 → I cannes get no (2009)

de film met de maagd maria
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Er is een bulldozer mijn tuin aan ’t 
verwoesten! En de koopovereen-
komst is nog niet getekend… Wat? 
Verkeerde timing!…” Een ontstelde 

jongeman staat te roepen in zijn gsm. Zijn 
naam is Brice, hij is net verhuisd naar een 
klein dorp in de Ardennen en moet opboksen 
tegen de plannen voor een kolossaal vakan-
tiecentrum. Die ochtend is hij gewekt door 
een dreigend geronk en hij heeft meteen de 
burgemeester gebeld voor opheldering. Zijn 
echtgenote is naast hem komen staan voor 
het tuinhek. Ook zij is woest. De camera 
zoemt in op hun gezichten. “Smeerlap! ”, 
roept de vrouw. “Maak dat je wegkomt! ”, 
schreeuwt haar man. “oké, cut!”
 De opnames van Jacques a vu gingen van 
start op 13 juli. Het is de eerste langspeelfilm 
van de Naamse Xavier Diskeuve. Aan het 
avontuur van dertig dagen doen zo’n dertig 

technici en een vijftig acteurs mee, waaron-
der Nicolas Buysse en Christelle Cornil, het 
pas verhuisde koppel, maar ook François 
Maniquet. De befaamde econoom en win-
naar van de Prix Francqui 2010 speelt boer 
Jacques, die – zoals de titel het zegt – iets 
gezien heeft. De Maagd Maria nog wel. Een 
week lang gaat de filmploeg aan de slag in een 
rustige straat in Wépion. Het huis waarin de 
opnames doorgaan, is in verval. Xavier ont-
dek te het toen het nog te koop stond. 
Ondertussen is het verkocht, maar de nieuwe 
eigenaar was er nog niet om voor de vracht-
wagens en camera’s uit te roepen: “Wat ste-
ken jullie hier uit? ik heb de verkoopovereen-
komst al getekend!” 
 Die maandag is het de warmste dag van 
het jaar en de medewerkers, die uit alle hoe-
ken van Wallonië komen, gaan een beetje 
dood bij elke take. Victoria Garnier (Luik), de 

studioregisseur, rent van de ene naar de 
andere met crème (voor de zon, uiteraard) en 
Cathy Ti lma n ( Na men), hoofd va n de 
make-up, veegt het zweet van de voorhoof-
den. Op het erf stijgt de spanning: de laad-
schop staat nu oog in oog met de camera. Als 
daar maar geen brokken van komen... Arnaud 
Kervyn (Vorst), eerste assistent-regisseur, 
vraagt om een take over te doen zodat de toe-
schouwers de indruk krijgen dat de machine 
echt takken uitrukt. Terwijl director of pho-
tography Jean-Paul De Zaeytijd (Zinnik), die 
met zijn camerawerk voor les géants al een 
Magritte wegkaapte, het licht nakijkt, stelt 
cameraman Damien Chemin (Tourinnes-la-
Grosse) aan de kraanbestuurder voor om de 
laadbak uit te kieperen net voor de lens. Die 
raadt dat af, want de grote tak zou wel eens 
naar beneden kunnen glijden, recht in de 
camera. In twee stappen dan maar.

foTo’ s Michael De Plaen
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“We hebben de bulldozer gehuurd bij een 
bedrijf ”, vertelt Nicolas George, de produ-
cent (Les Films du Carré, in Luik). “We heb-
ben ook drie bussen moeten vinden voor de 
toeristen, een witte auto die als Romeinse taxi 
kon doorgaan, een oude rammelkar voor het 
koppel enz.” “als je niet vindt wat je zoekt op de 
locatie, moet je improviseren zonder de kosten 
uit het oog te verliezen”, voegt Bastien Martin 
eraan toe, productieassistent uit Fosses-la-
Ville. Improviseren? Voor de bulldozer bij-
voorbeeld trommelde Bastien zijn vader 
Eddy op, die kraanbestuurder is van beroep. 
“ik heb vakantie, dus ik ben gratis komen slo-
pen”, vertelt hij. Wanneer iemand hem 
vraagt om wat agressiever tewerk te gaan, 
roept hij terug: “Zeg, er zit daar een gastank 
in de struiken! ik heb geen zin om alles hier op 
te blazen…”
 “ik hoop dat we de Magritte krijgen voor de 
beste kraanbestuurder!”, fluistert Xavier ons 
toe. Dan, tegen iedereen: “Kom, we gaan iets 
eten in de kantine van het basketbalterrein. En 
deze middag iedereen naar Godinne!” We vra-
gen hem waar hij zijn ploeg naartoe stuurt. 
“naar het station.” Maar hij stelt ons gerust: 
“We filmen daar het vertrek van het koppel 
naar het Vaticaan…” Nog mooier! Zou de paus 
ook komen opdagen? ■

www.jacquesavu.com

Christelle Cornil, 
van Ghislain 
Lambert tot de 
broers dardenne

in tegenstelling tot Xavier 
diskeuve, François maniquet 

en nicolas Buysse, die alledrie uit 
namen komen, is Christelle Cornil 
afkomstig uit Waals-Brabant, meer 
bepaald uit Ottignies. “Het is de 
derde keer dat ik met xavier werk”, 
vertelt de jonge vrouw. “Hij was me 
komen opzoeken op het 
Internationale Festival van de 
Franstalige Film in namen nadat hij 
me gezien had in ‘le vélo van 
Ghislain lambert’. Ik had het juiste 
profiel. Eerst heb ik een koppel met 
François gespeeld in ‘mon cousin 
jacques’ in 2003, daarna heeft hij me 
opnieuw gebeld voor ‘révolution’ in 
2005 en kijk, hier sta ik terug voor 
zijn eerste langspeelfilm.”  
na haar opleiding aan de 
conservatoria in Bergen en Brussel 
heeft Christelle een plaatsje veroverd 
in de filmwereld. Op haar palmares 
staan al zo’n twintig langspeelfilms, 
met o.a. Cow-boy van Benoît mariage, 
Sœur Sourire van stijn Coninx, Illégal 
van Olivier masset-depasse 
(waarvoor ze een magritte voor de 
beste bijrol kreeg) en L’épreuve d’une 
vie van nils Tavernier, die ze net heeft 
afgerond. 
“Ik krijg betere rollen in Belgische 
films dan in Franse films. Zou ik naar 
Frankrijk moeten trekken?” vraagt de 
actrice zich af. “Ik weet het niet. 
Afgelopen zomer was moeilijk, zeker 
doordat xaviers film was uitgesteld. 
Maar dit jaar ziet er beter uit. na de 
opnames ga ik naar de set van ‘deux 
jours, une nuit’, de nieuwe film van de 
broers Dardenne, met Marion 
Cotillard. Een heel andere wereld. Ik 
hoop dat ik door die film meer 
bekendheid krijg.”  ■

op het nippertje  
de eerste langspeelfilm

“Toen ik jong was, wou ik filmrecensent worden”, vertelt de 
regisseur. “Maar ik ben journalist geworden, en toen ik 
Benoît Mariage volgde tijdens opnames met Benoît 

Poelvoorde dacht ik bij mezelf dat het niet zo moeilijk kon zijn om 
achter de camera te staan…” Xavier diskeuve waagt de sprong en 
verfilmt een van zijn novellen, waarmee hij een Prix Polar van de 
rTBF won. Tussen 2002 en 2009 maakt hij vier kortfilms. Het 
productieproces verloopt moeizaam (door problemen met de 
financiering), maar geeft hem veel voldoening. de naamse regisseur 
beslist daarna om een stap verder te gaan met Jacques a vu. Geen 
film met een boodschap, maar een komedie. Toch wil de regisseur 
graag aantonen dat met het verdwijnen van kleine winkels en het 
creëren van de ene verkaveling na de andere, ook de ziel van de 
Waalse dorpen ‘m smeert’. 
eerste vaststelling: acteurs zijn makkelijker te vinden dan een 
producer! “François is al langer een vriend, Christelle en nicolas zijn 
kameraden geworden. Zij staan klaar bij elk van mijn films. Maar 
steun vinden voor het schrijven en de productie, dat was niet simpel! 
De opnames zijn lang uitgesteld. Regisseur Emmanuel Jespers 
bracht uiteindelijk redding. Hij ging ermee akkoord om de film te 
produceren met zijn bedrijf Ezechiel 47-9 en Iota Production is er 
daarna bij gekomen. Ons budget bedraagt zo’n miljoen euro. De film 
kreeg geen steun van Wallimage, maar ik heb wel steun gekregen 
voor de productie en verschillende bedrijven hebben een bijdrage 
geleverd via de tax shelter.”
Tweede vaststelling: ook een droomlocatie ontdekken, gaat niet van 
een leien dakje. “De productie heeft lang gezocht in noord-Frankrijk 
en het Groothertogdom Luxemburg, maar uiteindelijk hebben ze het 
toch bij Wallonië gehouden. Zo konden we de verplaatsings- en 
verblijfskosten voor de ploeg beperken. Ik heb maandenlang gezocht 
naar de geschikte locatie, maar het is niet simpel om plaatsen te 
vinden rond namen die voor de Ardennen kunnen doorgaan. Met als 
gevolg dat alle belangrijke plaatsen verspreid liggen: het huis van 
Brice ligt in Wépion, de boerderij van neef Jacques in Bothey 
(Gembloux), de bakkerij in Lesve (Profondeville), de slagerij in 
Evrehailles (Yvoir), de kerk en het dorpscentrum in Annevoie 
(Anhée)… Bij onze eerste verkenning met de ploeg, hebben we er met 
de minibus drie dagen over gedaan om alle sites te bezoeken!” 
Op de vraag of hij meer geluk had met de maagd, antwoordt hij: “Die 
hebben we niet gevonden in de streek, er waren er geen meer!” 
(lacht) ■
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de wereld van film en communicatie heeft 
voor hen geen geheimen: Philippe 
kauffmann (la Parti Production) en joseph 
rouschop (Tarantula) zijn producer en 
marco Calant leidt een communicatiebedrijf 
(Tramway 21). Ze weten dus maar al te goed 
hoeveel moeite het kost om een film te 
maken, maar ook hoe snel je filmcarrière 
afgelopen kan zijn als er niemand komt 
kijken. 
 de drie mannen besloten dan ook om 
een nieuwe weg in te slaan en om de 
toeschouwers films te laten ontdekken nog 
voor ze in de zalen zijn. Begin 2012 richtten 
ze Cuistax op, een op zijn minst origineel te 
noemen marketingbedrijf waarmee ze de 
Belgische auteurscinema een stevig duwtje 
in de rug willen geven. Hun enthousiasme 
spat ervan af. met zoveel energie kunnen ze 
binnenkort hele zalen vullen!
 “Je moet promotie beginnen te voeren 
nog voor de film is ingeblikt en indien 
mogelijk zelfs voordat de opnames gestart 
zijn”, zegt Philippe kauffmann, die aan de 
wieg van het bedrijf stond. “En elke 
communicatiestrategie moet uniek zijn en 
aangepast aan het product. De eerste 
vraag is: ‘Tot wie richt deze film zich?’ 
Daarna: ‘Wat moeten we doen om de 
mensen naar de zaal te lokken?’” kaufmann 
is afkomstig uit de Gaume en was in een 
vorig leven artistiek directeur van de Hallen 

in 1991 is Ben stassen aan de slag bij het 
Brusselse little Big One. Zijn ervaring met 
digitale films in high definition begint bij The 
Devil’s Mine Ride, een film van vier minuten 
waarvoor hij het scenario schrijft en die hij 
produceert voor groot formaat. in 1997 
brengt hij zijn eerste film uit. Trill Ride: The 
Science of Fun is een middellange, 
sensationele film die nWave Pictures op de 
rails zet, het bedrijf dat hij drie jaar eerder 
oprichtte. in 2007 regisseert en produceert 
hij de eerste europese stereoscopische 
langspeelfilm, Fly Me to the Moon. de film is 
specifiek ontwikkeld voor 3d en stassen 
krijgt zelfs de medewerking van astronaut 
Buzz aldrin himself. in 2010 verovert 
Sammy’s Adventures de wereld, met een 
omzet van meer dan 40 miljoen dollar. en in 
februari 2013 wordt hij door de grootste 

een project en om op vraag van de 
producers te werken. Voor hen is dit een 
interessant alternatief voor de klassieke 
reclamecampagnes. “Zijn affiches nog 
nodig? Moeten we het traditionele circuit 
van bioscoopzalen, dvd en televisie blijven 
volgen? Moet een filmpremière absoluut 
plaatsvinden in een zaal?” Het zijn maar 
enkele van de vragen die de producer zich 
stelt. de uitdagingen worden er niet minder 
op. “Voor ‘kill me please’ van Olias Barco 
gaven we 1.000 surfers de kans om de film 
te bekijken op de site, om middernacht, de 
avond voor de release. Sommige 
zaaluitbaters waren kwaad op ons omdat 
we zogezegd toeschouwers hadden 
afgesnoept. Ze snapten er niets van: de 
mensen die de film op hun computer 
hadden gezien, spraken erover met hun 
vrienden en die gingen hem bekijken in de 
bioscoop. Dat is pas marketing!”  ■

filmwebsite imdb zelfs uitgeroepen tot beste 
regisseur van 3d-films. Grote amerikaanse 
studio’s als dreamworks en Pixar kunnen niet 
aan hem tippen – en dat voor iemand uit een 
klein landje als het onze!  

de familie stassen is afkomstig uit aubel, in de 
provincie luik, en is actief in de productie van 
cider. maar de appel viel deze keer wel ver van 
de boom, en Ben ging liever film studeren in de 
Verenigde staten. Voor het echte werk keerde 
hij terug naar België. “nWave is een productie- 
en distributiehuis dat 130 mensen tewerkstelt. 
We zijn wereldleider in animatiefilms voor 
gespecialiseerde markten zoals pretparken”, 
vertelt de ‘3d-paus’. “We mikken op drie 
soorten producties: rides, ofwel korte filmpjes 
van een paar minuten die spelen tijdens een 
attractie, 4D-films van 10 tot 15 minuten met 
speciale effecten zoals geuren of wind in de 
zaal, en langere films in IMAx-formaat in 
coproductie met Studiocanal. We werken niet 
op bestelling: we maken onze films van A tot Z 
met behulp van de nieuwste technologie en we 
verdelen ze overal ter wereld.” 
als stassen één ding geleerd heeft over 3d, is 
het dit: een film in 3d vereist een heel andere 
aanpak dan een film in 2d. Hij heeft zijn eigen 
regels nodig en moet de toeschouwer 
rechtstreeks in de actie katapulteren. Over 
hetzelfde onderwerp sprak hij zelfs james 
Cameron tegen, de regisseur van Avatar. 
enkele jaren later gaf die trouwens toe dat de 
Belgische regisseur gelijk had. de amerikanen 
robert Zemeckis en martin scorsese zijn 
echter al lang overtuigd van de kracht van 
echte 3d. A Christmas Carol en Hugo zijn daar 
het sprekende bewijs van. ■

www.nwave.com 

cuistax voluit  
voor belgische filM

Cuistax sprl
rue auguste donnay, 99
B-4000 liège

een film dankt zijn succes (of het 
gebrek daaraan) niet alleen aan zijn 
kwaliteit. ook marketing speelt een 
grote rol. drie mannen met ervaring 
hebben dat begrepen en gaan  
voluit voor de promotie van Belgische 
cinematografische producties. 

van schaarbeek – hij weet dus als geen 
ander hoe je een zaal moet vullen. Hij legt 
uit hoe hij en zijn vennoten de promotie van 
Mobile Home aangepakt hebben, de eerste 
langspeelfilm van François Pirot: “Aangezien 
de film zich op jongeren richtte, gingen we 
hen zelf opzoeken. In de zomer van 2012 
hebben we met onze camper met een 
‘mobilhomaton’ alle festivals afgeschuimd. 
De toeschouwers konden er een foto laten 
maken en ze daarna gaan bekijken op de 
site van de film. Resultaat: zodra de film 
uitkwam, stroomden de zalen vol!” 
 nog voorbeelden? Voor ernest et 
Célestine richtte Cuistax zich rechtstreeks 
tot de allerjongsten en creëerde het samen 
met crossmediaspecialisten enkele 
applicaties voor tablets. Voor Je suis 
supporter du Standard zette het bedrijf een 
aantal acties op samen met de luikse 
voetbalclub. Ze maakten een persdossier in 
de vorm van een Panini-album met de 
uitgeverij in italië, organiseerden een 
persconferentie in de spelersbus, lieten een 
trailer zien in het stadion tijdens de 
play-offwedstrijd standard-anderlecht… 
“En regisseur Riton Liebman maakte elke 
dag met zijn iPhone een grappig verslagje 
van de opnames, dat je op de site van onze 
partner le soir kon bekijken”, vertelt 
kauffmann. Hij benadrukt hoe belangrijk het 
is om je gevoel te volgen bij de keuze van 
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een echte pionier in de wereld van 3d en 4d,  
dat is het minste dat je van Ben stassen kunt zeggen. 
Zijn bedrijf nWave breekt zelfs potten bij de grote 
Amerikaanse studio’s. 

ben stassen:  
De WerelD in 3D 
vanuit luiK

© Cuistax

©nWave

©
nW
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Ben stassen is niet de enige Waal die gelooft 
in de toekomst van 3d-cinema. in luik 
lanceerden Pierre Collin (eureka Conseil), prof. 
jacques Verly (Ulg) en alain Gallez (eventis) in 
2009 een evenement met de naam ‘3d stereo 
media’. Op het programma staan zo’n veertig 
animatie- en fictiefilms, zowel kort als lang, 
naast een aantal documentaires.
“Meer dan een festival is het een Europees 
forum met professionele en wetenschappelijke 
conferenties, vorming voor regisseurs, 
bijeenkomsten voor experts en een grote 
markt voor 3D-films”, vertelt Collin. “En Ben 
Stassen is erevoorzitter.” 
de vijfde editie vindt plaats van 3 tot 
6 december in bioscoop sauvenière en in 
enkele andere luikse zalen. Pierre Collin zal er 
niet meer bij zijn, want hij wil 
belangenconflicten liever vermijden. “Ik ben 
immers de executive manager van een cluster 
die een honderdtal Waalse spelers verzamelt 
op het vlak van audiovisuele technologie”, legt 
hij uit. “De cluster kreeg de naam Twist (voor 
Technologies wallonnes de l’image, du son et 
du texte of Waalse beeld-, geluid- en 
teksttechnologie, n.v.d.r.) en wil samen met zijn 
leden de krachten bundelen. Die leden zijn 
hoofdzakelijk kmo’s, maar ook tv-zenders, 
universiteiten en investeringsfondsen als 
Wallimage. Doordat ze elkaar beter leren 
kennen, kunnen ze gemeenschappelijke 

belangen vinden en samen nieuwe projecten 
opstarten. Wij zijn actief op drie domeinen: film 
en animatie, broadcasting, d.w.z. het 
ontwikkelen van technologie en het leveren 
van diensten voor tv-zenders, en transmedia. 
Dat is dé markt van de toekomst, die 
betrekking heeft op internet, mobiele telefonie 
en tablets.” 
Twist haalde net een projectoproep binnen die 
gefinancierd wordt door europa en die op 
1 september van start is gegaan. “Het project 
wil met de hulp van verschillende Europese 
partners transmediatechnologie ontwikkelen. 
Er worden oproepen gelanceerd met 
verschillende thema’s. Een daarvan zal gaan 
over interactiviteit in de bioscoopzalen. Met 
hun smartphone kunnen kijkers tijdens de 
filmvertoning aan een spel deelnemen. We 
gaan ook onderzoeken op welke manieren we 
de bioscoopzalen kunnen benutten tijdens de 
daluren, bijvoorbeeld door een new Yorkse 
opera rechtstreeks te vertonen of door er 
gamezalen van te maken. Het is de bedoeling 
dat we een parallel universum creëren en 
mensen zo naar te film lokken. Maar die 
nieuwe ontwikkeling moet in de film 
geïntegreerd zijn van bij het begin. De 
regisseur moet dus er dus van meet af aan 
rekening mee houden.” ■

www.twist-cluster.com

Zijn onafscheidelijke witte bril doet 
veel van zich spreken, maar zelf 
heeft hij het liever over film. In het 
bijzonder de Belgische film kan hij 

wel smaken. Jarenlang presenteerde hij die 
op een d ienbla adje tijdens het RTBF-
programma l’envers de l’écran. Sinds 2001 is 
Reynaert eveneens directeur van Wallimage, 
het Audiovisueel Investeringsfonds van het 
Waalse Gewest. De ideale man dus voor een 
babbel over de gezondheid van onze filmsec-
tor en over de financiering van films en hoe 
dat het Gewest vooruithelpt. We ontmoeten 
hem in zijn kantoor in Bergen, een baken in 
het audiovisuele landschap, want hier was 
vroeger de regionale zender RTB Hainaut 
gevestigd.

Wallimage ontstond aan de vooravond van 
het nieuwe millennium. Hoe was de toestand 
van de Belgische franstalige cinema toen? 
Philippe reynaert — Alles is begonnen in de 
ja ren 8 0, met reg i sseu r s a l s Ch a nt a l 
Akerman, Jean-Jacques Andrien en Marion 
Hansel. Hun films waren regelmatig te zien 
op festivals. Maar ook al getuigden ze van 
een grote culturele rijkdom, een breed 
publiek bereikten die films niet.  De jaren 90 
daarentegen waren een fantastische tijd. In 
1989 zette Gérard Corbiau met le maître de 
musique al een grote stap voorwaarts. Een 
Belgische film die aan de haal gaat met een 
Oscar (voor beste buitenlandse film, n.v.d.r.), 
stel je voor! Niet veel later, in 1991 en 1992, 
sleepte Toto le héros de Caméra d’Or in de 
wacht in Cannes en werd C’est arrivé près de 
chez vous genomineerd in de officiële compe-
titie. In 1998 was het de beurt aan Alain 
Berliner met la vie en rose om de Golden 
Globe va n beste bu iten la ndse f i lm te 

 ont va ngen en het jaa r nadien va lt het 
Wallonië van Jean-Pierre en Luc Dardenne 
in Cannes in de prijzen met Rosetta. Een 
onverwachte, maar verdiende erkenning! En 
de lijst van bekroonde Walen wordt almaar 
langer.

de steun voor creatie in het zuiden van het 
land kwam er dus…
Phr —…dankzij Rosetta, inderdaad. Sinds de 
j a r e n  6 0  w a s  h e t  d e  F r a n s t a l i g e 
Gemeenschap die steun toekende 
aan de Franstalige Belgische film, 
maar zij baseerde zich op de cul-
turele waarde en was sterk op 
Brussel gericht. Toen Rosetta 
de Gouden Pa lm won en 
Émilie Dequenne de prijs 
voor de beste ac t r ice, 
s c h o o t  d e  p o l i t i e k e 
wereld ineens wakker en 
wilde iedereen de film 
c l a i men .  E r g i ng e en 
soort schokgolf door het 
land. Het dossier van de 
Waalse financiering, dat 
enkele jaren eerder op een 
kier was gezet, werd weer 
bovengehaa ld en onder 
impuls van de toenmalige 
Wa a l s e  m i n i s t e r  v a n 
Economie Serge Kubla ont-
stond het investeringsfonds 
Wallimage, gefinancierd door 
het Gewest.

en dat kijkt meer naar werkgele-
genheid dan naar cultuur?
Phr — Ja, we moesten immers 
niet dezelfde soort steun bieden 

Het festival met 
drie dimensies

luik is tegenwoordig de 
draaischijf van de 

3d-technologie. Voor de vijfde keer 
biedt de stad onderdak aan het 
festival 3d stereo media. komende 
winter verzamelen hier de grootste 
experts op het vlak van 
driedimensionale afbeeldingen. 
Uiteraard is Ben stassen van de 
partij, maar ook robert neumann 
(Walt disney animation studios), 
Chuck Comisky (Chromium labs), 
enz. Het festival staat volledig in het 
teken van 3d, zowel op 
wetenschappelijk, technologisch, 
artistiek als economisch vlak. niet 
alleen professionals zijn welkom, 
maar ook het grote publiek. 3d 
stereo media werd zelfs uitgekozen 
door de international 3d society of 
Hollywood om de ‘3d Creative arts 
award’ voor europa te organiseren. 
de ultieme erkenning!

3d stereo MediA
Van 3 tot 6 december 2013
www.3dstereomedia.eu

De nieuWe pistes 
van tWist
Waalse cluster lanceert europees transmediaproject

een DuiK in De 
WerelD van  
De Waalse 
priJsbeesten
Kleine gebruiksaanwijzing voor steun en subsidies 
met Philippe reynaert, directeur van Wallimage.
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als de Franstalige Gemeenschap. Eén ding 
was duidelijk: het was tijd dat Wallonië zijn 
eigen creatiemiddelen kreeg. Maar wat voor 
nut had het om de bouw van zeg maar een 
montagestudio te financieren als er nog geen 
klanten waren? Daarom heb ik voorgesteld 
dat de steun eerst en vooral naar films zou 
gaan, om een geldstroom en dus een markt te 
creëren. Onze boodschap aan producers was: 
“Heb je geld nodig om je budget rond te krij-
gen? oké, wij komen tussen, maar op voor-
waarde dat het geld dat we lenen of investeren 
in de f ilm volledig terug naar Wallonië 
vloeit.” De bedoeling is om onze economie te 
doen draaien, maar ook om werk te verschaf-
fen aan onze acteurs en onze technici. Het 
gaat dus vooral om economische steun.

Hoeveel films heeft Wallimage al onder-
steund?
Phr — Sinds de officiële start op 14 februari 
2001 – hoe mooi kan een datum zijn? – heeft 
Wa l l i m a g e  C o p r o d u c t i on s  on g e v e e r 
200 films gesteund.  Onder andere die van de 
broers Da rden ne, va n Bou li La n ners, 
Joachim Lafosse… Daar zijn we bijzonder 
trots op, want zij leveren werk af van een 
opvallend hoog niveau. Nog mooier is dat er 
van de financiering geen 100% meer opnieuw 
geïnvesteerd wordt in Wallonië, maar gemid-
deld 300%! Met ons budget van € 5,5 miljoen 

kunnen we immers niet meer dan een twin-
tigtal films per jaar steunen, en dat creëert 
competitiedrang bij de kandidaten. Hoe 
meer ze plannen uit te geven bij ons, hoe 
meer kans ze hebben om geselecteerd te wor-
den. Op voorwaarde natuurlijk dat de films 
aan bepaalde criteria voldoen en dat het geen 
lofredes op zaken als geweld of racisme zijn. 
Die 300% genereert trouwens op zijn beurt 
ook belastingen en btw. Zowat 100% komt 
dus weer terecht bij de gemeenschap. Het is 
kortom een neutrale financiële operatie, die 
werkgelegenheid schept en die Wallonië ook 
nog eens een positief imago bezorgt. Als dat 
geen mooi extraatje is! Zo heeft het succes 
van Rien à déclarer van Dany Boon een 
belangrijke rol gespeeld bij de promotie van 
onze regio. Die film heeft de gekregen steun 
dus dubbel en dik verdiend!

u hebt ook nog een tweede filiaal, Wallimage 
entreprises.
Phr — Door de opkomst van de filmindustrie 
zijn er in Wallonië bedrijven opgericht in 
verschillende vernieuwende audiovisuele 
sectoren. Dat was ook wat we gehoopt had-
den. Het probleem is dat sommigen niet 
genoeg werkkapitaal hadden om het een paar 
films uit te houden en daardoor failliet gin-
gen. Het was dus belangrijk om ook geld te 
steken in die bedrijven totdat ze het alleen 

konden. Ik heb daarover een gesprek gehad 
met minister Jean-Claude Marcourt en hij 
heeft ons geholpen om een specifieke inves-
t er i n g s l ijn  op  t e  r ic ht en .  He t  f ond s 
Wallimage Entreprises biedt zijn steun aan 
via deelname in kapitaal of via achterge-
stelde leningen. Tot nu toe hebben we 
18 bedrijven geholpen en bijgedragen aan de 
oprichting van een brede waaier aan dien-
sten in Wallonië. Die bedrijven zijn hoofdza-
kelijk gelegen rond drie grote polen: de Pôle 
Image van Luik, waar audiovisuele professi-
onals alles vinden wat hun hartje begeert, de 
pool van Marcinelle die zich aan het vormen 
is rond Dreamwall, de animatie- en grafische 
studio rond Dupuis, en Genval-les-Dames, 
een kleinere pool met postproductie, mon-
tage, mixen, geluidsbewerking…

Wallonië is ook op de trein van de crossme-
dia gesprongen. 
Phr — Met de komst van de nieuwe media is 
een nieuwe vorm van promotie geboren: de 
digitale marketing. Jongeren bereiken, doe 
je tegenwoordig via digitale campagnes op 
i nt er net en op sit e s a l s  YouT u b e en 
Facebook, waar er hele pagina’s gewijd wor-
den aan films en hun personages. In 2011 
besloot het Waalse Gewest dan ook om de 

nieuwe crossmediasector te steunen via het 
programma Creative Wallonia.  Zo werd er 
binnen Wallimage een specifieke afdeling 
gecreëerd om digitale creaties voor de film-
wereld te financieren, voor een bedrag van 
€ 50.000 per film en € 800.000 per jaar. Dat 
is geen investering meer, maar een subsidie 
volgens dezelfde regel: de ontvangen som 
dient voor 100% ter ug te vloeien naa r 
Wallonië. Het mechanisme is uiteraard 
voorbehouden voor producties waa rin 
Wallimage geïnvesteerd heeft. Zo zijn we 
trots op onze bijdrage aan films als l’écume 
des jours en Ernest et Célestine, die konden 
genieten van het fantastische promotiewerk 
van respectievelijk Créa xial en Digital 
Graphics,  twee Waalse bedrijven.

de tax shelter is een andere belangrijke 
steunmaatregel voor producties. Wat is de 
impact daarvan?
Phr — De impact is enorm. Het geld komt niet 
uit dezelfde bron, want hier zijn het bedrij-
ven die willen genieten van een belasting-
vrijstelling van 150% op het geïnvesteerde 
bedrag. Maa r het streefdoel va n beide 
 maatregelen is hetzelfde: de economie van de 
reg io stimuleren. Op papier werk t het 
 systeem iets minder goed da n dat va n 

Het succesverhaal 
van Jean-Pierre 

en Luc dardenne 
in Cannes

  1999      
Gouden Palm en prijs  

voor beste actrice voor Émilie 
dequenne in Rosetta

  2002    
Prijs voor beste acteur voor Olivier 

Gourmet in Le fils

  2005    
Gouden Palm voor L’enfant

  2008    
Prijs voor beste scenario voor  

Le silence de Lorna

  2011    
Grote Prijs van de jury voor  

Le gamin au vélo

Wallimage, doordat de productie slechts 
90% van de ontvangen som opnieuw dient te 
investeren en doordat een deel naar tussen-
personen gaat, maar de totale impact is veel 
groter. Terwijl Wallimage 5,5 miljoen per 
jaar kan uitgeven, leverde het systeem van de 
tax shelter vorig jaar maar liefst 180 miljoen 
op! Maar dat betekent ook voor ons pure 
winst. Sinds de tax shelter in het leven werd 
geroepen in 2004 zijn er 4 tot 5 keer meer 
opnames geweest in België. Ik zeg altijd dat 
tax shelter de brandstof levert waarmee de 
raket van Wallimage kan vliegen.

Als het van de europese Commissie afhangt, 
zou het systeem wel eens kunnen verdwij-
nen. Wat gebeurt er als het vrijhandelsver-
drag tussen de Verenigde staten en europa 
erdoor komt?
P h r  —  I n  d e z e  d i s c u s s i e  h e b b e n  d e 
Amerikanen gevraagd om de staatssteun aan 
film af te schaffen in Europa of, als dat niet 
lukt, om ook hun producties te steunen. Dat 
zou betekenen dat er geen geld meer over-
blijft voor Europese films. De Commissie 
kwam dan met het idee om de steunmaatre-
gelen te behouden, maar om ze niet meer aan 
een bepaald gebied te koppelen en zo de vrij-
handel aan te moedigen. Daar staan we al 
evenmin achter, want het Gewest zal nooit 
geld geven dat is bedoeld voor pakweg Oost-
Europa. Bij Wallimage kunnen we het pro-
bleem opvangen door de aanvragers geen 
voorwaarden meer op te leggen en zelf te 
beslissen of we hen steun toekennen of niet. 
De keuze blijft dus bij ons. Voor de tax shelter 
daarentegen zullen de bedrijven hun beslis-
sing nemen op basis van hun eigen belangen. 
En als het geld ergens anders naartoe gaat, is 
dat het einde van het systeem, en zullen er 
heel wat bedrijven failliet gaan in de audio-
visuele sector. Daarom moeten we solidair 
zijn en samen blijven vechten voor de Waalse 
film. ■

www.wallimage.be

Zo heeft het 
commerciële 
succes van rien à 
déclarer van Dany 
Boon een 
belangrijke rol 
gespeeld bij de 
promotie van onze 
regio… Die film 
heeft 1200% van 
de ontvangen 
steun opnieuw bij 
ons geïnvesteerd!

subsidies per jaar
Tot 4 jaar geleden was het Wallimagefonds alleen bedoeld voor Wallonië. in 2009 ontstond de tak 
Wallimage/Bruxellimage om beide regio’s evenveel kansen op economische ontwikkeling te geven. nu ziet 
de jaarlijkse f inanciering voor cinematografische producties er als volgt uit: 3,5 miljoen is van en voor 
Wallonië (waarvan 1 miljoen voor animatiefilms) en 2 miljoen van en voor Wallonië en Brussel, evenredig 
verdeeld over beide regio’s. daarnaast leggen de twee partners sinds 2013 een extra miljoen op tafel om 
televisiereeksen te ondersteunen. Totaalplaatje: € 6,5 miljoen.

6,5
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Meer dan 150 beroeps van de bouw, in renovatie en binnen- en 
buiteninrichting richten voor u de schijnwerpers op de concepten 
van vandaag en morgen.

Deze tiende editie staat helemaal in het teken van 
Eco-design

Hoe richt u uw interieur in met oog voor het milieu? Dat 
is de vraag die Batireno 2013 wil beantwoorden. Van 
milieulabels tot recuperatiematerialen, langs de juiste 
keuze van verlichting en muur- en vloerbekleding… de 
deskundigen van de “Fédération belge des Coachs Déco” 
(Belgische federatie van interieurcoaches) staan klaar met 
info en adviezen voor de geïnteresseerde bezoekers, tijdens 
de Eco-design workshop op de Ladies’ Day, woensdag 
25 september.

Tijdens de nocturne van vrijdag 27 september krijgen de 
bezoekers dan weer kneepjes en weetjes mee om hun 
interieur op te frissen, zonder te investeren in nieuwe 
dingen. Ook deze uiteenzetting wordt in goede banen geleid 
door de “Fédération belge des Coachs Déco”.

Voor de tiende editie brengt Batireno 

op 12.000 m² tentoonstellingsruimte 

meer dan 150 exposanten voor 

u samen, die u alles en nog 

meer kunnen aanbieden voor uw 

gedroomde woonomgeving.

Batireno is nu een heuse referentie 

in Wallonië voor alles rond bouwen 

en renoveren. U vindt op Batireno 

alle nieuwe trends, vernieuwende 

ideeën en concrete oplossingen om 

uw projecten tot een goed einde te 

brengen.

Alle praktische info en het volledig 
programma van de beurs staan op:

w w w. b a t i re n o . b e
van 21/09 tot 29/09/2013 

Info & programma   
www.batireno.be

Ladies' day   
woensdag 25/09

Gratis toegang voor dames

seniors' day  
dinsdag 24/09
Gratis toegang voor senioren

R e n O V A T i e  |  B O u w  |  D e C O R A T i e  |  B u i T e n i n R i C H T i n g

Weekdagen van 13u00 tot 18u00

Weekend van 10u00 tot 19u00

nocturne bezoek 
  vrijdag 27/09 

tot 21u

 DE BEUrs 
Van DE waarde-
 volle tips

BATI-12-12103-An. WAW NL-140813-af-bat.indd   1-2 14/08/13   17:23
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