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In de oorspronkelijke dorpskern 
verzamelden vroeger landschapsschilders 
die samen de Genkse School vormden 
en vandaag vertegenwoordigd worden 
door het Emile Van Dorenmuseum. 
Zoals in elke dorpskern lagen de chique 
villa’s van de notabelen er naast de 
arbeiderswoningen, dorpswinkels en 
-cafés. Ondertussen is Genk uitgegroeid 
tot een stad waar men de charme van de 
dorpskern combineert met hedendaagse 
stedelijkheid.

Activiteiten 
• Begeleide architectuurwandeling 

die je de ingenieuze hoogstandjes, 
kenmerkende bouwwerken en knappe 
restauratieprojecten toont met o.a. het 
stadhuis en het Botta-gebouw. Vertrek 
ter hoogte van de bibliotheek om 14, 
15 en 16 uur. Duur: 50 minuten.

 
 

 
 
De bibliotheek is een pareltje van 
hedendaagse architectuur. De Franse 
architect Claude Visconi koos voor een 
glazen aanzicht en vier bouwlagen van 
elk 4900 m², gelegen rond een atrium, 
waar ontmoeting centraal staat. Bezoekers 
kunnen in deze bibliotheek trouwens veel 
méér dan enkel boeken lenen. Er zijn 
knusse hoekjes voor de allerkleinsten, er 
is een jeugdafdeling met voorleestheater, 
een stille ruimte voor studerende 
jongeren, een tentoonstellingsgalerij met 
tijdelijke en permanente collecties en 
een ruime leestafel in het zonovergoten 
atrium. 

Activiteiten 
• Tentoonstelling Bob Dylan,  

the man in me.    
Niet alleen zijn muziek, maar ook 
zijn platenhoezen zijn kunstwerkjes. 
Je kan er unieke collector items 
bewonderen.

• Rondleiding tentoonstelling om 15 uur 
door Patrick Roefflaer, Genkenaar en 
schrijver van het boek Dylan in de 
Studio. Max. 20 personen.

• Tentoonstelling De Wereld Van Leo 
Timmers. Bibmedewerkers geven je 
verdere toelichting.

• Miniconcert The New Fools: een 
akoestisch concert met covers van 
Bob Dylan om 14.30 en 16 uur. 
 

 
 
De modern-gotische kerk rust op een 
puinkegel en 348 betonnen palen. 
Omstreeks 800 stond hier een houten 
kapel dat door de eeuwen heen 
vernieuwd en uitgebreid werd. Kort na 
de bevrijding in 1944 bombardeerden de 
Amerikanen Genk. Een groot deel van 
het stadscentrum en van de kerk werden 
vernield. In 1952 werd de huidige kerk 
gebouwd.  
 
Activiteiten 
• Een gids geeft je ter plekke boeiende 

informatie over de architectuur van 
de kerk.

• Doorlopend orgelconcerten en 
zang door leerlingen van de Genkse 
Academie voor Kunst. 
 
 
 
 
 

In het idyllische kader van villa Le Coin 
Perdu, de voormalige kunstenaarswoning 
van Emile Van Doren, ontdek je het 
verhaal over het oude Genk, de 
landschappen en de honderden schilders 
die zich erdoor laten inspireren. Met 
een collectie bijzondere schilderijen, 
tekeningen en foto’s zet het museum dit 
weinig bekende verhaal in de kijker.
   
Activiteiten 
• Vrij bezoek aan het Emile 

Van Dorenmuseum, Henri De 
Cleenestraat 21, tussen 14 en 17 uur.

 
Nog altijd trekt het landschap van Genk 
kunstenaars aan. Niet alleen om het 
weer te geven op doek, maar ook om 
er hun werken in te plaatsen. Tijdens 
een begeleide wandeling krijg je het 
verhaal van de vroegere en hedendaagse 
kunstenaars te horen.
   
Activiteiten 
• Begeleide wandelingen Natuur 

Inspireert Kunst om 14.30 en 15.30 
uur. Duur: 75 minuten. Vertrek 
aan het witte huisje aan het park, 
Europalaan. 

OP STAP
Met je vtbKultuur-but-
ton opgespeld en het 
programmablad in de 
hand kan je tussen 14 
en 17 uur het stads-
centrum van Genk en 
C-mine en omgeving 
ontdekken. Alle activi-
teiten zijn gratis, tenzij 
anders vermeld. Heb 
je nog vragen? Je bent 
van harte welkom op 
onze infostand op het 
plein van C-mine. 

OP BEZOEK
Met je vtbKultuur-but-
ton ben je welkom op 
verschillende bezoek-
punten in Genk met 
heel wat rondleidingen 
en culturele activitei-
ten. Een aantal plekken 
zetten speciaal voor 
jou hun deuren open. 
Zijn de rondleidingen 
of activiteiten volge-
boekt of wachttijden 
te lang? Ga dan naar 
een van de volgende 
bezoekpunten of rond-
leidingen. Er zijn heel 
veel activiteiten en er is 
voor elk wat wils.

SLOTEVENEMENT
Vanaf 17 uur voorzien 
we drie slotactiviteiten 
in het Energiegebouw. 
In de Grote Zaal 
brengt het diversiteits-
koor Koruso bekende 
Nederlandstalige lied-
jes. In de Kleine Zaal 
pik je popconcertjes 
mee van verschillen-
de ensembles van de 
Genkse Academie voor 
Kunst. Hou je van  
kunstinstallaties en 
dans, dan ben je wel-
kom in de Compres-
sorenhal voor Life of 
Tree. 

VTBKULTUUR
Kwam je met een vtb-
Kultuur-afdeling naar 
de KnipoogDag? Dan 
hoeven we vtbKultuur 
wellicht niet meer 
aan je voor te stellen. 
Maakte je vandaag voor 
de eerste keer kennis 
met onze organisatie 
en smaakt het naar 
meer? Dan vertellen 
we je graag alles over 
vtbKultuur in vergader-
zaal 2 van het Energie-
gebouw.

KNIPOOGDAG

7. Bibliotheek Genk
8. Sint-Martinuskerk
9. Emile Van Dorenmuseum
10. Molenvijverpark

7. BIBLIOTHEEK GENK  

8. SINT-  
MARTINUSKERK

Op het plein van C-mine staat de 
Kompel Biertruck waar je met deze 
bon een Kompelbiertje kan proeven 
tussen 14 en 17.30 uur.
Voor wie het niet-alcoholisch wil 
houden, is er een flesje mineraalwater. 
 
Eén drankje per originele drankbon.  
Zolang de voorraad strekt.

DRANKBON

9. EMILE VAN 
DORENMUSEUM

10. MOLEN-
VIJVERPARK
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Halte Pendelbus KnipoogDag 
C-mine om het half uur  
tussen tussen 14 en 17 uur
Station Genk om het half uur tussen 
14.15 en 17.15 uur

Wandelafstand van bib naar museum:  
1,4 km (18 minuten). 

Station Genk

Vertrek en
aankomst

14 uur 14.30 uur 15 uur 15.30 uur 16 uur 16.30 uur 17 uur 17.30 uur 18 uur

1.  C-MINE PLEIN vtbKultuur infostand; start rondleiding C-mine site; Barmobiel De Kompel met gratis drankje; foodtruck

   Begeleide wandeling Begeleide wandeling Begeleide wandeling

Vrij bezoek Labyrint

2. ENERGIEGEBOUW  Vrij bezoek

    ONTHAAL Begeleide rondleiding Begeleide rondleiding Begeleide rondleiding

    C-MINE EXPEDITIE Vrij bezoek, toegangskaarten zijn te verkrijgen aan de vtbKultuur infostand (zolang de voorraad strekt)

    GROTE ZAAL Strijkers-
ensemble

Trompet-
ensemble

Percussie- 
ensemble Dans Percussie- 

ensemble Slot: diversiteitskoor Koruso

    KLEINE ZAAL Om het half uur optreden van een pop-ensemble Slot: pop-
ensemble

    COMPRESSORENHAL Installatie Life of Tree

    Dansperformance Dansperformance  Slot: dansperformance

3. C-MINE CRIB Vrij bezoek met praatpaalgidsen

    CREATIVITY LOFT Sax-
ensemble

Dwarsfluit-
ensemble

Sax-
ensemble

Dwarsfluit- 
ensemble 

Klarinet- 
ensemble

    WORKING SPACE Hobo en  
fagot-ensemble

Klarinet- 
ensemble

Hobo en fagot-
ensemble

Klarinetduo 
en kwartet

4. STUDIO PIETER  
    STOCKMANS Vrij bezoek aan de winkel

Rondleiding Rondleiding Rondleiding 

5. TUINWIJK WINTERSLAG Begeleide wandeling Begeleide wandeling Begeleide wandeling

Interactief spel ONDERsteBOVEN (deelnamepakket met fotozoektocht af te halen op de vtbKultuur infostand)

6. VENNESTRAAT Begeleide wandeling Begeleide wandeling Begeleide wandeling

    GEPETTO Japanse theeceremonie

    CAFÉ ‘T TULPKE Onemanband  
Rik Mercelis

Onemanband  
Rik Mercelis

Onemanband 
Rik Mercelis

    GALLERIE OJA Vrij bezoek en begeleid bezoek Architectuur-studio om 14.30 en 15.30 uur

    OXFAM SOLIDARITEIT Vrij bezoek met drankje en informatie

Latin Jazz door Mister Aczzyf!

    GALLERIET Vrij bezoek met presentatie Verwond landschap met foto’s van Karel Van Gerven

    HOEFSTADSTRAAT -  
    DE TUIN VAN BETTY

Herborist geeft je de nodige informatie over de tuin en 
het gemeenschapsproject

    BREED Vrij bezoek met miniconcerten

    Trio (viool, cello, harp) Harpensembles en poëzie 

7.  BIBLIOTHEEK GENK Vrij bezoek met tentoonstelling Bob Dylan, the man in me en tentoonstelling De Wereld van Leo Timmers

Concert  
The New Fools Rondleiding expo Bob Dylan Concert  

The New Fools

Begeleide wandeling     
hedendaagse architectuur

Begeleide wandeling  
hedendaagse architectuur

Begeleide wandeling  
hedendaagse architectuur

8.  SINT-MARTINUSKERK Vrij bezoek, praatpaalgids en doorlopend orgelconcerten en zang

9.  EMILE VAN 
     DORENMUSEUM Vrij bezoek

10. MOLENVIJVERPARK Begeleide wandeling (tot 15.45 uur) 
Natuur inspireert Kunst

Begeleide wandeling (tot 16.45 uur) 
Natuur inspireert Kunst

PENDELBUS  Vertrek van 14 tot 17 uur om het half uur van C-mine naar Genk Station met terugrit om het half uur van 14.15 tot 17.15 uur 

banier70x70.indd   1 13/11/09   13:50
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Vroeger ontgonnen ze hier het zwarte 
goud: steenkool. Nu vind je op C-mine 
wit goud: het porselein van keramist 
Pieter Stockmans. Ontdek er alles over 
tijdens je bezoek of rondleiding in het 
voormalige metaalmagazijn op C-mine. 
Dat is het woon- en werkterrein van 
Pieter Stockmans, de internationaal 
gerenommeerde keramist die samen 
met zijn dochter Widukind de grenzen 
van het porselein verkent. Bewonder 
zijn installaties, vazen, juwelen, 
relatiegeschenken en exclusieve serviezen 
op maat. Onder meer Alain Ducasse, 
Sergio Herman en Dom Pérignon zijn hier 
klant!

Activiteiten 
• Vrij bezoek aan de winkel tussen 14 en 

17 uur.
• Rondleidingen om 14, 15 en 16 uur. 

Max. 50 deelnemers per uur. Duur:  
30 minuten 

Activiteiten 
• Bezoek aan C-mine expeditie tussen 

14 en 17 uur. Tickets kan je verkrijgen 
aan de vtbKultuur-infostand vanaf 13.30 
uur. Het aantal tickets is beperkt. 

• Wil je weten hoe donker het écht 
was in de vroegere steenkoolmijn? Of wil 
je graag de mijnwerkers aan het werk zien? 
Neem dan plaats in de tijdscapsule die je 
met virtual reality naar de hoogdagen voert 
van de mijn in de jaren ’50. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Creatieve Innovatieve Business, dat is 
waar crib voor staat! In het voormalige 
kantoorgebouw van de mijn van 
Winterslag ondersteunt deze incubator 
jonge, innovatieve bedrijven bij hun 
opstart of groei. Hiervoor biedt C-mine 
Crib een ruime waaier aan flexibele 
kantoorformules in een inspirerende 
werkomgeving. Bovendien kunnen de 
start- en groeibedrijven er terecht voor 
gespecialiseerde begeleiding en coaching. 
Nieuwe media, design en webdevelopment 
zijn enkele sectoren die er actief zijn.

Activiteiten 
• Gidsen geven je ter plekke boeiende 

informatie over het gebouw en de 
werking van C-mine Crib.

• De Genkse Academie voor Kunst  
brengt fijne miniconcerten in de 
Creativity Loft: 14 uur sax, 14.30 
uur dwarsfluit, 15.30 uur sax, 16 uur 
dwarsfluit, 16.30 uur klarinet.
• De Genkse Academie voor Kunst 
brengt fijne miniconcerten in de Co 
Working Space: 14 uur hobo en fagot, 
15 uur klarinet, 15.30 uur hobo en 
fagot, 16 uur klarinet. 
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ENERGIEGEBOUW
- C-mine bezoekersonthaal & C-mine shop 
- C-mine cultuurcentrum 
- C-mine designcentrum 
- Barenzaal 
- C-mine expeditie 
- Brasserie Basic
- Fietsverhuur

LUCA SCHOOL OF ARTS - CAMPUS C-MINE

LAMPISTERIE
- Euroscoop
- Ciné Città
- Wok Plaza
- Speelmijntje
- Mijn-Erfgoed

PAARDENSTALLEN 
- Painting with Light
- Curaedis

STUDIO PIETER STOCKMANS

C-MINE CRIB

1

4
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7 DEUSJEVOO
- Deusjevoo
- FabLab
- Mitch & Mates

2
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Bushalte  ‘Genk Esserslaan’ lijn 31 en 472

De Limburgse steenkoolmijnen en de 
tuinwijken zijn onlosmakelijk verbonden 
met elkaar. De typische architectuur, het 
vele groen en de unieke stratenpatronen 
bepalen het bijzondere karakter van deze 
mijncité’s. Zij hebben ook een belangrijke 
cultuurhistorische erfgoedwaarde. 
Architect Adrien Blomme, bekend van 
o.m. brouwerij Wielemans-Cueppens (nu 
kunstencentrum Wiels) in Vorst, tekende 
in 1912 de plannen voor de tuinwijk van 
Winterslag. Hij wilde de cité’s er laten 
uitzien als een villawijk in het groen. Hij 
verdeelde Winterslag in een Oost-Tuinwijk, 
voor de ingenieurs en bedienden, en 
een West-Tuinwijk, voor de arbeiders. De 
Noordlaan verbond de twee wijken met 
elkaar.

Activiteiten 
• Begeleide wandelingen om 14, 15 en  

16 uur - duur: 50 minuten.  
Vertrek ter hoogte van Vincent 
Delicatessen, Vennestraat 134.

• Spel ONDERsteBOVEN. De cité 
verbergt wonderlijke geheimen. Je 
ontrafelt ze één voor één via een 
spannende fotozoektocht in de 
tuinwijk. Het spel is tussen 14 en 16 
uur af te halen aan de infostand van 
vtbKultuur, zolang de voorraad strekt.

De mijn bepaalde het dagelijkse leven in 
en rond de tuinwijk. De bewoners deden 
boodschappen in de economats, de winkels 
van de mijn zelf. Andere vormen van handel 
waren niet toegestaan. Het gevolg was dat 
de handel en horeca naar de rand van de 
wijk trokken. Want daar had de mijndirectie 
geen invloed. De Vennestraat ligt zo 
letterlijk in de schaduw van C-mine en is 
de kosmopolitische slagader van Genk met 
zijn restaurantjes, cafés, gespecialiseerde 
winkeltjes, galerijen en de wekelijkse 
versmarkt. De afgelopen jaren werd het 
omgetoverd tot dé straat van de zintuigen 
die uitnodigt om te flaneren en te slenteren.

Activiteiten 
• Begeleide wandelingen om 14, 15 en 

16 uur - duur: 50 minuten. Vertrek ter 
hoogte van de C-mine site, trappen 
naar parking 1, Wilde Kastanjelaan.

Gepetto koffie- en eethuis,  
nr. 123: hier staat beleving voorop. Je 
wordt ondergedompeld in de wondere 
wereld van de Japanse (thee)cultuur. 
Proef van de matcha (groene poederthee, 
rechtstreeks geïmporteerd uit het mooie 
Japan) tijdens een kennismaking met de 
Japanse theeceremonie.

Café ’t Tulpke, nr. 76: de onemanband 
Rik Mercelis brengt hits, classics en goede 
songs in hun meest naakte vorm, ontdaan 
van bombast, met enkel nog de kloppende 
ader er bovenop!

1. C-mine plein
2. Energiegebouw
3. C-mine Crib        vtbKultuur infopunt

Vertrek en aankomst 
Pendelbus KnipoogDag 

Gallerie Oja, nr. 145: het knap 
gerenoveerde pand is een perfecte 
synergie tussen studio, interieur, 
juwelen en objecten. Denise Gielen 
mixt unieke stukken en limited editions 
met uiteenlopende, wisselende 
collecties van jong talent en gevestigde 
waarden. Vrij bezoek tussen 14 en 17 
uur. Bezoek architectuur-studio o.l.v. 
Denise Gielen om 14.30 en 15.30 uur. 
Max. 12 deelnemers. 

Oxfam Solidariteit, nr. 147: 
kom langs voor een tweedehands 
kledingstuk, een handtas of servies en 
stap buiten met een boek, speelgoed 
of zelfs een computer! Verwelkoming 
met koffie of een fruitsapje tussen 14 
en 17 uur. Van 15 tot 16 uur word je 
ondergedompeld in de Latin Jazz van 
Mister Aczzyf! 

Galleriet, nr. 187: in deze galerij is 
Gilberte Claes de stuwende kracht. 
Haar onmetelijke passie voor de cultuur 
en het leven van het Hoge Noorden 
beïnvloedt in grote mate haar werk als 
interieurarchitect en meubelontwerper. 
Het rijke multiculturele karakter van de 
straat en de ligging in het hart van de 
oude mijnsite van Winterslag sturen de 
activiteiten van Galleriet. 
 
Finse is de buur van Galleriet. In 
deze ruimte worden authentieke 
Scandinavische meubelen in Funkis-
stijl gepresenteerd. De stenen van 
de terril zijn een ankerplaats in 
het Genkse landschap en uit dat 
materiaal ontwikkelde ze enkele 
gebruiksvoorwerpen. 
 
Galleriet toont met Verwond landschap 
een presentatie met foto’s van Karel 
Van Gerven, een getuigenis van de 
zeldzame landschappen die zich op de 
steengruisbergen ontwikkelden.  

De fotograaf is aanwezig in de galerij 
en brengt je graag zijn verhaal over het 
‘verwond landschap’. 

De Tuin van Betty, Hoefstadstraat 
links van nr. 22: een oude fruittuin 
met zeldzame oude fruitrassen, een 
moerbeiboom, een wijngaard en een 
authentiek ven. De tuin is eigendom 
van Stad Genk, in beheer van 
Natuurpunt en hij maakt deel uit van de 
Stiemerbeekvallei. Deze verborgen groene 
parel groeit uit tot een buurttuin dankzij 
een enthousiaste groep vrijwilligers 
die de tuin onderhoudt en regelmatig 
workshops organiseert. Hiermee willen ze 
mensen dichter bij elkaar en bij de natuur 
brengen en hun kennis over natuur en 
ecologie vergroten. De groep wil ook 
een project opzetten waarbij een oude 
scheepscontainer omgevormd wordt tot 
een ecologische, multifunctionele ruimte 
met gemeenschapskeuken. Niets werkt zo 
verbindend als samen koken en eten.  
Herborist Vatan geeft je de nodige 
informatie over de tuin.

Breed, nr. 197: twee kleine panden 
zorgvuldig beschermd door een glazen 
gevel. Hier werd geschiedenis geschreven. 
Geboortehuis van mode-icoon Martin 
Margiela en thuis van Betty’s discobar, 
onlosmakelijk verbonden met het verhaal 
van Rocco Granata’s eerste en grootste 
hit Marina. Vandaag is het een thuis voor 
ambachten en creatieve beroepen die er 
hun unieke producten presenteren. 
 
Miniconcerten van de Genkse Academie 
voor Kunst. Trio (viool, cello, harp) van 
14.30 tot 15.30 uur en Harpensembles en 
poëzie van 15.30 tot 17 uur. 

C-MINE

2. ENERGIEGEBOUW

4. STUDIO PIETER 
STOCKMANS

5. TUINWIJK

6. VENNESTRAAT

4. Studio Pieter Stockmans
5. Tuinwijk
6. Vennestraat 
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De geschiedenis van deze site start meer 
dan honderd jaar geleden. In 1914 werd 
de kolenlaag in de Limburgse ondergrond 
op de site van Winterslag voor de eerste 
keer aangeboord. De eigenlijke ontginning 
volgde pas in 1917. In 1988 werd de mijn 
gesloten en de productie van steenkool 
gestopt. Een paar jaar later werden 11 
van de oorspronkelijk 45 gebouwen en 
relicten beschermd als monument. In 
2001 kocht de stad Genk de site. Kort 
daarna werd gestart met de restauratie 
en herbestemming van de gebouwen. 
C-mine werd een creatieve hub rond 
vier pijlers: cultuur en artistieke creatie, 
creatieve recreatie en toerisme, educatie 
en creatieve economie.

Met een hogeschool gespecialiseerd in 
diverse artistieke afstudeerrichtingen, 
een incubator voor jonge ondernemers, 
een cultuurcentrum, een designcentrum, 
een cinema, C-mine expeditie ... is de 
C-mine-missie meer dan geslaagd. Het 
staat nationaal en internationaal model 
voor hedendaagse herbestemming van 
industrieel erfgoed.

Activiteiten 
• Onthaalstand vtbKultuur van  

13.30 tot 18 uur.
• Begeleide sitetocht om 14, 15 en  

16 uur - duur: 50 minuten.
• Barmobiel De Kompel met een gratis 

biertje of water (zo lang de voorraad 
strekt). Je vindt het drankbonnetje in 
dit programmablad.

• Ons Lucy, een retrocaravannetje van 
1978 waarin verse wafels op een stokje 
worden gebakken. Ook voor ander 
heerlijk zoets of hartverwarmende 
drankjes, kan je hier terecht. 

De schachtbokken 
De schachtbokken van de mijn van 
Winterslag tekenen de Genkse skyline. Ze 
staan symbool voor het rijke mijnverleden 
van Genk, maar ze zijn ook de landmarks 
geworden van C-mine. Mijnwerkers 
noemden ze vroeger de belles fleurs.

Activiteiten
• Via C-mine expeditie kan je een van 

de schachtbokken beklimmen. Tickets 
kan je verkrijgen aan de vtbKultuur-
infostand.

Labyrint 
Maak een unieke dwaaltocht door de 
stalen gangen op het plein van C-mine. 
In Labyrint ontdek je tal van ruimtes 
die je de omgeving vanuit nieuwe 
invalshoeken laten beleven. Het werk is 
37,5 x 37,5 meter breed, 5 meter hoog 
en is maar liefst een kilometer lang. 
Achter de installatie zit het kunst- en 
architectenduo Gijs Van Vaerenbergh, de 
jonge ontwerpers die de regio al wisten 
te verrassen met het ‘doorkijkkerkje’ in 
Borgloon. 

In het indrukwekkende en prachtig 
gerestaureerde Energiegebouw vind je 
nu nog een machinezaal vol tandwielen, 
raderwerken en wijzerplaten. Hier 
klopte vroeger het hart van Winterslag. 
Na de renovatie van de voormalige 
compressorenzaal, de ophaalgebouwen 
en de barenzaal kreeg het pand een 
nieuwe bestemming, het biedt plaats 
aan het bezoekersonthaal, C-mine 
expeditie, het cultuurcentrum en het 
designcentrum.

Activiteiten 
• Begeleide verkenningstochten om 14, 

15 en 16 uur – duur: 50 minuten. Er 
zijn meerdere gidsen. Vertrekpunt 
ter hoogte van de onthaalbalie in het 
Energiegebouw. 

• Pop-up vtbKultuur Limburg in 
vergaderzaal 2: maak kennis met de 
Limburgse vtbKultuur-afdelingen 
en ontdek de boeiende activiteiten 
die onze Limburgse vtbKultuur-
afdelingen voor jou in petto hebben. 
Een vtbKultuur-activiteit is altijd 
verrassend, gastvrij, lekker, leuk, 
energiek … zoals ze dat in Limburg 
graag hebben, toch? Vergeet 
zeker niet deel te nemen aan de 
vtbKultuur-quiz en maak kans op 
een fantastische prijs. Zin om zelf 
culturele activiteiten te organiseren? 
De Limburgse vtbKultuur-afdelingen 
vertellen je graag waarom dit de 
moeite waard is en hoe dit kan 
binnen vtbKultuur. Dromen? Doen!

 
Compressorenhal 
De compressorenhal vormde in de 
hoogdagen van het zwarte goud het 
bonzende hart van de mijnonderneming. 
In zekere zin waren ze ook de longen 
ervan: hierin bevonden zich destijds 
immers de ophaalmachines en 
compressoren. Die zorgden onder meer 
voor de toevoer van verse lucht in de 
ondergrondse schachten. De werking van 
deze ruimte was dus van levensbelang 
voor de mijnwerkers.

Activiteiten 
• Life of Tree van Theater Tol 

Life of Tree is een installatie 
opgebouwd uit jurken, geïnspireerd 
op spraakmakende vrouwen uit de 
geschiedenis. Benader elke jurk 
aandachtig en ga er dan in. Nu hoor en 
voel je de ziel van Florence Nightingale, 
Harriet Tubman, Simone de Beauvoir … 
De installatie komt tot leven als twee 
danseressen je plots meenemen naar 
het verleden van deze spraakmakende 
vrouwen. 
De installatie is te bezichtigen tussen  
14 en 18 uur, dansperformances om 
14.30, 16 en 17.15 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ophaalgebouwen
Elke schachtbok werkte met twee 
ophaalmachines. Die werden in beweging 
gehouden door aandrijfmotoren en de 
gelijkstroomgeneratoren.
 
 
Barenzaal
De modernste ophaalmachine verbruikte 
in een jaar tijd even veel energie als 
een stad met 100 000 inwoners in 
een week. Daarom wekte de mijn 
zelf haar elektriciteit op. Niet alleen 
voor de mijnzetel, maar ook voor de 
volledige tuinwijk. In de barenzaal 
beheerde, verdeelde en controleerde 
men de stroom. Deze ruimte is prachtig 
gerestaureerd en enkel te bezoeken 
via de begeleide rondleiding door het 
Energiegebouw. 

 
Cultuurcentrum
Het cultuurcentrum is dé culturele 
hotspot van Genk en omvat twee 
theaterzalen, een tentoonstellingsruimte 
en diverse vergaderruimten. Tussen de 
culturele en de industriële machinekamers 
ontstonden er unieke buitenterrassen 
die hetzelfde rood-witte motief 
meekregen als het bestaande interieur. 
De twee theaterzalen baden net als de 
machinezalen in daglicht en worden 
voorzien van een aanpasbare verduistering 
in stalen lamellen. 

Activiteiten  
De Genkse Academie voor Kunst brengt 
fijne miniconcerten op het podium in 
zowel de grote als de kleine zaal tussen  
14 en 17.30 u.
• Grote Zaal: 14 uur strijkers, 14.30 uur 

trompet, 15 uur percussie, 15.30 uur 
dans, 16 uur percussie.

• Kleine Zaal: tussen 14 en 17.30 u geven 
verschillende popensembles het beste 
van zichzelf - om het half uur.

• Slotconcert met bekende 
Nederlandstalige liedjes door het 
diversiteitskoor Koruso om 17 uur in de 
Grote Zaal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C-mine expeditie
Deze avontuurlijke tocht dompelt je 
onder in boeiende verhalen over de 
mijn en prikkelt al je zintuigen. Een 
indrukwekkende ventilator verwelkomt 
je op een verrassend traject door 
ondergrondse gangen. Je ontdekt 
originele installaties en ervaart, heel 
levensecht, wat het is om mijnwerker te 
zijn. Neem de uitdaging aan en beklim 
de schachtbok die meer dan 60 meter 
hoog is. Eenmaal boven geniet je van een 
prachtig uitzicht op de groene Limburgse 
omgeving.

1. C-MINE PLEIN

©
 Th

eater To
l

©
  Th

eater van
 A

 to
t Z

©
  K

arel V
an

 G
erven

©
 Pieter Sto

ckm
an

s

4

2
1 i

3

Kindvriendelijke activiteit
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3. C-MINE CRIB
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