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Nog niet zo lang geleden was ze het
meisje om de hoek. Op geen tijd
werd Jessica Friday echter de meest
gefotografeerde jonge vrouw van
Hollywood, en nu lijkt de Jessica-
gekte ook naar Europa over te
waaien. Behalve de succesvolle
romantische komedie It’s Always The
Same Thing That Happens, waarin ze
de hoofdrol vertolkt, zit daar ook de
release van haar hitsingle Key to Life
voor veel tussen. Wij zochten naar
de persoonlijkheid achter de
superster.

Het New Yorkse Hilton lijkt de laatste
dagen op een versterkte burcht. Zonder
een van de hardbevochten perspasjes,
geraak je niet voorbij de bebrilde
kleerkasten die elke in- en uitgang
bewaken. Toegestane interviews zijn
keurig afgeklokt op twaalf minuten. De
promotietour van Jessica Friday is ook op
gastronomisch gebied een hoogtepunt:
maar liefst twintig topkoks staan garant
voor de catering van het nieuwe wonder
van de popcultuur en haar entourage.

Veto: Heb je geen schrik om te verdikken met
het rijkeluisleventje dat je momenteel leidt?
Jessica Friday: “Een beetje wel, ja. Je
leeft toch altijd met het besef dat je al
snel een aantal calorieën en hydraten
teveel op hebt, en dat de kilootjes op de
loer liggen. En tijd om te gaan joggen heb
ik niet in deze drukke tijden!” (Lacht)
Veto: Je hebt het inderdaad razend druk. Je
eerste langspeelfilm, It’s Always The Same
Thing That Happens, draait momenteel volop
in de bioscoop.
Jessica: “Inderdaad. Ik heb gehoord dat
er al over een vervolg wordt nagedacht
omdat hij het zo goed doet. Het zal
waarschijnlijk afhangen van het feit of ik
bijteken of niet. Ik wacht vooralsnog het
scenario af. Krijgt mijn personage
voldoende evolutie ingebouwd? Is er
genoeg diepgang in haar personage? Je
moet er steeds mee rekening houden dat
je tenslotte fungeert als een rolpatroon
voor een heleboel jongeren. Voor deze
film heb ik dan ook zes maanden
intensieve fitnesstraining gevolgd.”
Veto: Wat vind je trouwens zelf van de film?
Jessica: “Ik vind hem awesome! Hoe
meer ik hem bekijk, hoe meer ik in mijn
eigen personage ontdek. Nu begrijp ik
ook wat de regisseur bedoelde met zijn
aanwijzingen. Ik moest stoute blikken
werpen en speelse bewegingen maken
met mijn heupen, om een contrast te

scheppen met mijn goede bedoelingen. Ik
denk dat dat de boodschap is van de film:
het is niet omdat je er knap uitziet, dat je
het niet goed kan menen met je vriendje
en met andere mensen die om je geven.”

Veto: In de film komt alles goed tussen jou en
Hugh Grant, je mannelijke tegenspeler. Heb je
een mannelijke tegenspeler in het echte leven?
Jessica: “Het is net zoals het joggen, daar
heb ik nu geen tijd voor! (lacht) Dat was

ook een voorwaarde voor het hele
project, ik moest mijn relatie met mijn
toenmalige boyfriend onderbreken. Mijn
carrière zou te zwaar wegen op mijn
verhouding, zeiden de producer en de

manager. En bovendien was het beter
met het oog op mijn mannelijke fans dat
ik geen vriendje zou hebben.”
Veto: En je carrière begint inderdaad zwaar te
wegen. Nu heb je ook een single uitgebracht.

Jessica: “Ik hou zelf meer van het woord
‘song’ in plaats van ‘single’. Er is tenslotte
heel wat tijd en energie ingekropen om
het nummer te laten klinken zoals het
klinkt. Het is meer dan zomaar het
zoveelste hitje. Toen het nummer
geschreven was en ingespeeld, heb ik een
hele week in de studio doorgebracht om
de vocals in te zingen. Achteraf hebben
ze daar dan nog dagen aan gesleuteld om
het helemaal perfect te laten klinken.”
Veto: Heb je tussen je successen door nog tijd
om ambities te koesteren?
Jessica: “Mijn manager denkt al luidop
aan de opname van een tweede full-cd.
Daar zou ik dan dolgraag ook enkele
teksten voor schrijven. En dan heb je de
sequel van mijn film natuurlijk die op
stapel staat. Voorts zou ik mijn stem
willen laten horen voor het goede doel.
Te weinig supersterren gebruiken hun
bekendheid om de wereld een betere
plek te maken. Ik zou me specifiek willen
inzetten tegen het uitbuiten van de
Derde Wereld. Ook moeten jongeren
meer kansen krijgen om hun gaven te
ontplooien, met talentenjachten en zo.”

De twaalf minuten zijn afgelopen.
Een gekostumeerde bodybuilder komt op
me af en wijst me de uitgang. Via een
andere deur komt een andere journaliste
binnen. Jessica staat op, groet ze
enthousiast en glimlacht haar tanden
bloot. Het glas cola, dat voor haar stond,
heeft ze niet aangeraakt.

Dana Townsend
Foto: Els Silvrants

Vertaald uit het weekblad Young Yet
Famous door Jeroen Versteele
Jessica Friday, op donderdag 27 maart om
13:45u in de ensemblezaal van het Stuk.
Toegang is gratis en reserveren kan op
016/320320.

Katern: Ithaka11 voyAGeur
Bier, friet, soap, pop, kunst en kitsch

van 27 tot 29 maart feest in Stuk

Eén van de grote voorjaarsinitiatieven van Kura is Ithaka: een driedaags beeldende kunstenfestival met jonge artiesten. Einde
maart is het jaarlijks terugkerende tentoonstellingsproject voor de 11de keer van de partij. In navolging van Odysseus wiens
lange reis vertrok van op het eiland Ithaka, zwerft ook deze tentoonstelling doorheen Leuven en houdt ieder jaar halt op een
andere plek. Na 10 jaar zwerven komt Ithaka thuis. Geen parcours meer in de stad, maar een tentoonstelling van hedendaagse
kunst in Stuk die, in navolging van de kunstenaars, de huidige zap- en surfcultuur wil assimileren met de tentoonstellingswijze.
De voyeur in elk van ons (there’s no denying) wordt aangewakkerd, uitgenodigd om zijn eigen voyeuristische trekjes bot te
vieren en rond te zwerven op een tentoonstelling die letterlijk en figuurlijk alle richtingen uitkan. U kiest zelf waar u naar
kijkt.

In deze katern vind je alles wat je nodig hebt om drie dagen festival te overleven. Over Jessica Friday (de ster van het
festival), lees je alles op pagina 7. Op pagina 8 en 9 schetsen we een beeld van het thema van Ithaka, en de kunstwerken die
er te zien zijn. Je voyeurgehalte, de agenda van Ithaka en een stapel extra informatie vind je op pagina 10.

DO YOU LOVE JESSICA TOO?

“Ik ontdek steeds meer in mezelf”

BON -50%
Bij aankoop van de

nieuwste single van

Jessica Friday

Inruilen aan de 

Jessica-stand op Ithaka
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Na een ware Odysseus komt Ithaka
terug thuis in het Stuk. En zoals bij
elke thuiskomst na een lange reis is er
de verwarring: was het daar niet
zoveel beter? Waar je vroeger als
bezoeker bij het handje gehouden
werd, is het nu tijd om te zwerven.

Van holiday blues heeft Ithaka geen last
meer. Integendeel, het Stukgebouw —
sowieso aangezien als een fraai stukje
Belgische architectuur — heeft net genoeg
hoekjes en kantjes om je er thuis te voelen.
Een zoektocht voor de kunstenaars, maar
even goed een zoektocht voor de bezoeker.

VOYAGEUR

Ithaka had na tien jaar stedelijke
parcours wat slijt opgelopen, dat moet ge-
zegd. De interessante locaties bleken ook
niet onuitputtelijk. Een thuismatch diende
zich aan, en de kans om het concept wat bij
te schaven. En de bezoeker zal het geweten
hebben. Vanop het binnenplein van het
Stukgebouw wordt hij losgelaten in gangen,
achterliggende kamertjes en een heleboel
zalen. Hij zoekt het zelf maar uit.

Daar is een reden voor natuurlijk. De
grote ergernis van de organisatoren aan de

kloof tussen kunst en tentoonstelling, om
precies te zijn. Hoewel de hedendaagse
kunstenaars de zap- en surfcultuur al
helemaal geïntegreerd hebben, blijven de
meeste tentoonstellingen en musea achter.
Er is een route om te volgen, met een beetje
geluk een audio guide in vier talen en in het
ergste geval nummers bij de kunstwerken.
Beeldende kunst is voor insiders die de
finesses van de verschillende — in de ogen
van de incrowd — tentoonstellingswijzen
aanvoelen.

Niet aan Ithaka besteed dit jaar. Zappen
en surfen door het gebouw is perfect legaal.
Of als de bezoeker het na één werk al beu is,
trapt hij het maar af. Ithaka wil vooral a
whole new way to experience art zijn.

VOYEUR

Allemaal grote woorden natuurlijk. Een
dergelijk grotesk idee kon niet anders dan
een pervers luchtje krijgen. En daar krijgt de
bezoeker de kans om zich van zijn meest
geslepen kant te laten zien. Want dat wordt
in deze editie van Ithaka verwacht. Kijk,
maar weet dat je hoogstwaarschijnlijk ook
bekeken wordt.

Dat is Ithaka dus dit jaar. Kunst
bekijken is niet louter een zaak van
intellectueel gezeik. Tijdens het observeren

word je geobserveerd en uitgedaagd. Als de
bezoeker dat niet aankan, dan is Ithaka knap
lastig dit jaar.

Vanzelfsprekend zal dit tot conflicten
leiden. Een gluurder weet immers dat wat
hij doet niet mag en is bijgevolg de eerste om
gluren te veroordelen. En wat als je tijdens
het gluren betrapt wordt? We kijken al uit
naar het eerste bekvechten over wat wel en
niet kan.

PORNO

Maar wie nu dacht dat hij wat porno
voorgeschoteld zou krijgen (haal die rechter
maar omhoog, jongens) heeft het mis. Uit
ervaring weten we dat zedelijkheid toch
vereist is. Ithaka is dus geen Porn around Stuk
(met alle respect voor de tentoonstelling
Porn ar(t)round the world), maar een subtiel
spel van verbergen en onthullen.

Bovendien is voyeurisme veel meer dan
een geil stel begapen. Reality soaps kijken,
surfen én zelfs over de Bondgenotenlaan
lopen is kijken en bekeken worden.
Schoenen, benen, kont, kop en ramen zonder
gordijnen; iedereen durft wel zijn of haar
ogen op iets laten vallen. Naughty, off course.
Maar niemand beseft dat hij het doet. En net
daarmee wil Ithaka je ook confronteren dit
jaar. Beste bezoeker, je bent een voyeur.

ZONDER

Op naar de kunst nu. Want Ithaka
zonder kunstenaars is een lege doos. En
zoals gezegd zit er niet een echt parcours in.
Twee richtingen gaat het wel uit. Van boven
naar onder, van voor naar achter.

Laten we maar boven beginnen. Niveau
7 van het Stuk is het drukst bezet. Het valt
sowieso al aan te raden de skyline van
Leuven eens te bekijken van op deze hoogte.
U ontdekt misschien wel de hortus
conclusus van Floris Dehantschutter. “Deze
tuin moet een rustpunt zijn in de
organische welving van het
parcours,” volgens Floris. Vreemd
genoeg moet je heel wat moeite
doen om de weinige plekken waar
je deze tuin kunt zien te vinden.
Net deze onbereikbaarheid, het
feit dat je niet echt bij de tuin
kunt, en er alleen zicht op hebt
door ruiten, maakt het werk nog
aantrekkelijker, én absurder. De
tuin is iets om naar uit te kijken,
maar ook niet meer dan dat.

Niveau 7 herbergt ook
Christian Noirfalise zijn honderd
improvisaties rond het thema
vierkant. Hij vertrekt hiervoor van
een puur rationele vorm (het

vierkant), en probeert die te herwerken in
een irrationeel gegeven. Christian
verduidelijkt: “Ik vind het interessant om
een mathematisch en aan wetten gebonden
object te gebruiken als iets niets-functioneels
en een poëtisch element toe te voegen aan
zijn grondfuncties.” Maar eigenlijk gaat hij
nog veel verder dan dat. Hij probeert ook de
bezoeker te verleiden om, op een kinderlijke
en spontane manier, om te gaan met de
rationele vorm die hij ook bespeelt. Het
kleine laboratorium dat hij daarvoor gemaakt
heeft, is hiervoor een ideale uitvalsbasis.

GEDROOMD

Daar houdt het voor niveau 7 niet op.
Naast de twee bovenvermelde kunstenaars
simuleren ook Kumi Oguro en Yoko Enoki een
kleedkamer uit een Japanse stripteasefilm.
De film is in Japan echt cult, en bovendien
ook een aanrader voor de cinefiel. Kumi en
Yoko (beide zelf Japans, maar studenten aan
de Hogeschool Antwerpen) werken met een
bijzonder groot oog voor detail. Ze
omschrijven het werk zelf als “sneaking into a
room which smells like girls! girls! girls!” Het
werk is dus niet alleen een must voor
iedereen die van de smalle grens tussen
kunst en kitsch aftast, maar even goed voor
liefhebbers van Japanse cultfenomenen. Of,
voor de volledigheid, voor iedereen die er
ooit al eens van gedroomd heeft in een
(Aziatische) meisjeskleedkamer binnen te
dringen.

We dalen verder af, meer bepaald op
niveau 5 heeft Ithaka een oude bekende in
huis gehaald. Ilke De Vries, die vorig jaar
zowel op Spervuur als op Ithaka stond zou
intussen menig belletje mogen laten

rinkelen. De perfor-
mance die zij vorig jaar
bracht heeft meer dan
één persoon in verroe-
ring gebracht. Toen
tastte Ilke het grens-
gebied tussen toe-
schouwer en performer
af, en brak zelfs door in
het persoonlijke terri-
torium. Haar werk gaat
dan ook altijd over het
gedrag van mensen.

Dit jaar is ze hier-
voor bij haar persoon-
lijke leefomgeving te
rade gegaan. Het resul-
taat is een foto-video-
installatie met 26 sterk
verschillende indivi-
duen, uit 21 arbeider-
swoningen. Het werk is
een samensmelting van

monologen van haar buren en beelden uit
de steeg waar ze woont. Tenzij door dit
intiem kunstwerk zal waarschijnlijk nie-
mand ooit dichter bij een wildvreemde om-
geving geraken. De verwachtingen liggen bij
Ilke al hoog, maar het vertrouwen dat ze
deze invult is nog veel groter.

KITSCH

Kati Heck stelt haar werk tentoon op
niveau 3. Zij is het is ook die bij uitstek de
smalle grens tussen kunst en kitsch aftast.
Vertrekkende van een van Rembrandts
bekendste werken, De anatomie van Dokter
Tulp, zakt ze af naar het lichamelijke en het
kitscherige. Terwijl Rembrandt nog terugviel
op een aanvaardbaar wetenschappelijk
experiment, toont Kati Heck een compleet
absurd experiment. Het werk bevindt zich
trouwens op een van de meer centrale

plaatsen van het gebouw, maar
houdt toch een bijzonder grote
afstand met de bezoeker. Je
wordt uitgedaagd om mee te
experimenteren, maar tegelij-
kertijd word je afgestoten en
niet toegelaten tot het
onderzoek. Het totaalbeeld is
zowel bevreemdend als grappig.

De afdaling eindigt op
niveau 2. Vijf Antwerpse foto-
grafen dachten er samen een
performanceproject uit. Het
resultaat is een puur voyeu-
ristische uitdaging voor de
bezoeker. Weliswaar geen por-
no locker met het resultaat van
een aantal jaren hamsteren

Katern: Ithaka11 voyAGeur
Bier, friet, soap, pop, kunst en kitsch

van 27 tot 29 maart feest in Stuk
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van seksboekjes, maar
wel vijf volledig ver-
schillende inbreuken
op de privacy van de
kunstenaars, of hun
fantasiewereld. En die
wereld gaat van
authentieke circusat-
tracties tot gendercon-
flicten. Het resultaat
zijn vijf verschillende
performances in een
gelijkaardig jasje, met
zelfs verschuivingen
over de drie dagen
heen.

AFDALING

Voor de bezoeker
die de rechtstreekse
confrontatie niet aan-
kan, maakten de kun-
stenaars een reflectie van hun werk op niveau
3. Deze live stream video-installatie haalt de
kunstenaars weg uit hun pure performance,
en benadrukt het voyeuristische aspect van
het werk. De loodrechte afdaling is hiermee
afgelopen. De meeste overige werken
bevinden zich op een horizontale lijn — van
Naamsestraat tot Schapenstraat.

ACHTER

God ziet alles en heeft een eeuwig bestaan.
Met deze zin had Jo Foulon meteen onze
aandacht, en hopelijk ook die van de
bezoekers. Het eerste werk op onze
horizontale lijn bevindt zich voor het Stuk,
aan de Naamsestraat. Negeren is onmoge-
lijk. Jo maakt van God eigenlijk de ‘über-
voyeur’: “De gedachte dat Hij alles zou
kunnen zien over geheel de aardbol
gedurende het ontstaan van het leven tot op
heden is onbeschrijfelijk en het vermogen
nodig om te kunnen verwer-
ken wat Hij te zien krijgt en
kreeg is onmenselijk. God
heeft de man geschapen en uit
zijn rib de vrouw.

Waarom heeft God de
vrouw geschapen? Om zich te
vermenigvuldigen. Zij waren
in den beginne naakt. Aten
van de boom des levens door
verleiding en werden zich
gewaar van hun naaktheid.
God kon hen aanschouwen
zonder dat zij God zagen. De
mens had schaamte. Wat
maakt schaamte zo mooi? Er
zijn zoveel vragen rond ‘God’
en in de context als voyeurist

zet je het geloof rond hem op het scherpst
van de snee.” Met deze wetenschap is de
caravan, mét opschrift plots een heel ander
gegeven. Enerzijds brengt het de mens
dichter bij God, en bij de medemens. En
vanzelfsprekend is de caravan een symbool
van mobiliteit. En wie zal niet proberen door
de gordijntjes van de caravan te kijken?

KONIJN

Via het werk van het Antwerpse
collectief en op weg naar de schapenstraat
(op niveau 2) vindt de bezoeker het werk
van Sara Nuytemans, een Nederlandse
kunstenares. Ze wijdt zich aan de creatie van
interactive environments. Hiervoor gebruikt ze
audiovisueel materiaal, in combinatie met
bijvoorbeeld water of wind. De bedoeling
van haar werk is sfeer met een
spanningsveld tussen afstand en intimiteit
creëren. Voor Ithaka maakt ze een installatie
met een virtuele persoonlijkheid. De sfeer
van de setting en de omgeving wordt deels
door het werk bepaald, maar het is vooral
aan de toeschouwer om daarvan te proeven
en te genieten. Het loont zeker de moeite
om achteruit in de zetels te gaan zakken en
je te laten omgeven door het geheel.

Op hetzelfde niveau als Sara
Nuytemans, is ook het werk van Dirk
Leroux gesitueerd. Deze Leuvense schilder
maakte ongeveer dertig werken voor Ithaka.
Het totaalbeeld moet een afspiegeling zijn
van de minder fraaie kant van natuur. In
plaats van de koe in de grasgroene wei, of
het dartele konijn met pluimstaart, krijg je
hier een koe mét vla en menstruerende
konijnen. Alle werken samen zijn
overweldigend. Ieder werk op zich heeft

echter tegelijkertijd, door zijn kleine
formaat, iets heel intiems en herkenbaars
(niet dat we beweren dat de bezoeker iets
heeft van een menstruerend konijn).

MISBRUIK

Op niveau nul, bijna aan de
Schapenstraat, vind je de installatie van
Annemie Buytaert. Dit werk is een
confrontatie tussen toeschouwer face to face
met een verzameling knuffelberen. Het
vertederende wordt echter ruw afgebroken.
Het resultaat is een werk vol vergan-
kelijkheid, passie, herinneringen aan je
eerste keer. Deze videokunst laat je beseffen
dat je kindertijd voorgoed voorbij is. Het
totaalbeeld verwijst volgens Annemie ook
nog naar seksueel misbruik, taboes en
stilzwijgen rond deze thema’s. Bijzonder
bevreemdend, met andere woorden, maar
minstens even intrigerend.

Het laatste werk op onze horizontale
lijn is van de hand van Nick Hullegie, een
Nederlands beeldend kunstenaar. Waar-
schijnlijk het enige werk dat volledig onder
de noemer beeldhouwkunst kan geplaatst
worden en meteen ook het grootste werk
van deze editie. Net zoals de caravan van Jo
Foulon moet dit werk een publiekslokker
zijn. Iedereen die ooit in de file gestaan heeft

zal het bovendien bijzonder herkenbaar
vinden. Je kijkt naar de persoon links van je,
rechts, achter je. Dit werk brengt een
gefragmenteerd deel van een file, waarbij je
naar buiten in het werk kijkt, maar ook naar
binnen gluurt in de andere auto’s.

BOVEN

Twee werken zitten niet op de een of
andere as, maar dwalen zelf door het
gebouw. Spy Game van Pieterjan Ginckels
(de archies zullen hem wel kennen) is er zo

eentje. Zijn video-installatie is
overal. Pieterjan over zijn werk:
“Bewakingscamera’s geven ons
een gevoel van veiligheid. Ze
beschermen ons en stellen ons
gerust. Of dit is tenminste toch wat
ze zouden moeten doen. Ik denk
er anders over. Camera’s laten je
namelijk niet alleen zien, je kunt
er bovenal ook door gezien
worden. Wat gebeurt er wanneer
men zich daarvan bewust wordt?
Hoe voelt het om bekeken te
worden? Spy Game flirt met deze
onwennigheid. Het is een spel van
kijken en bekeken worden. Van
intrigerende situaties en tergend
ongemak. Van observeren en

tegelijk geobserveerd worden, of misschien
net ook niet. Speel jij het spel, of word je
erdoor gespeeld?”

Het laatste werk van deze Ithaka-editie
is van de hand van Liesbeth Marit. Deze
tweedelige multimedia-installatie legt de
nadruk op de vrijheid, mogelijkheden en
creativiteit van de multimedia user. Net zoals
vaker bij multimedia is de gebruiker op zoek
naar ontmoeting, reactie, discussie,
uitwisseling, al hoeft dit niet noodzakelijk
gesproken of geschreven te zijn. Liesbeth
onderzoekt met twee computers en een
aantal attributen nieuwe vormen van
communicatie en menselijke relaties,
hoewel deze verschillende continenten van
elkaar verwijderd kunnen zijn.

BEZETTEN

Maar Ithaka wil vooral ook een festival
zijn. En we zullen ons dan ook volledig
geven om iedere dag een feestje te bouwen.
Woensdag 26 maart komt het
improvisatietheater van The Lunatics een
middag het Stuk bezetten tijdens het pré-
Ithaka UurKultuur (zie ook kader).
Donderdagmiddag openingsreceptie en -
performance (Jessica Friday komt!). En
vanaf dan gaat Ithaka er iedere avond
tegenaan. Op donderdag met L’ABC de

Belami (zie kadertje) en één van onze eigen
kunstenaars in de dj-set Disco O.
Vrijdagavond komt het iets ruigere
rockwerk aan de beurt. Buckaneer (ze
schuimen de Leuvense zalen al een tijdje af)
landt op het podium in het Stukcafé en
bouwt daarna een bescheiden feestje met
een iets alternatievere plaatjescollectie.
Zaterdag sluiten we af, in samenwerking
met Stuk, met DJ Bliep. Elektronische
muziek, maar hij heeft ons beloofd dat het
dansbaar zal blijven.

En dan valt het doek weer voor een
jaartje. Misschien zal Ithaka wel weer niets
veranderd hebben. Of was het ook helemaal
niet zo vernieuwend. Maar in ieder geval zal
niemand ons kunnen verwijten dat we het
niet geprobeerd hebben. En als het een
beetje mee zit, herinnert u er zich nog alles
van.

Bert Pieters

Katern: Ithaka11 voyAGeur
Bier, friet, soap, pop, kunst en kitsch

van 27 tot 29 maart feest in Stuk
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Katern: Ithaka11 voyAGeur
Bier, friet, soap, pop, kunst en kitsch

van 27 tot 29 maart feest in Stuk

Animated Evenings op Ithaka
Iedere avond sluit Ithaka af in het Stukcafé. Op donderdag met Belami. Bezoekers

van het artefactfestival zullen zich vast nog het muzikale springkasteel herinneren.
Eigenlijk zijn ze een muzieklabel die zich bezighouden met design en
productontwikkeling. Zelf omschrijven ze hun werk als poptoerisme. En dat zullen we
geweten hebben. Voor Ithaka brengen ze een educatief verantwoorde dj-set.
Aansluitend, als we nog wat tijd hebben, kruipt een van de kunstenaars met een collega
onder de naam Disco O achter de draaitafel. Ze garandeerden ons een gezellig feestje
onder het motto Fuck House.

Vrijdagavond komt Buckaneer het café onveilig maken. Vier jochies bestoken elkaar
met aanstekelijke riffs en breaks. Ze luisteren zowel naar ABBA als naar Zappa. Daarna
animeren ze ons met wat alternatievere plaatjes.

Als afsluiter heeft Ithaka, in samenwerking met Stuk Scapez, Bliep op het
programma. Minimale clicks&cuts, verknipte laptopmelodietjes en gestoorde beats
zorgen voor een gezonde chaos van alle mogelijke analoge en digitale geluiden en
ritmes. En dit alles dansbaar.

(bp)

Vul deze test in en krijg definitief uitsluitsel over uw voyeuristische trekjes.                (bp/ld/km/es)

KIJK JE RIJK

All about being voyeur
AGENDA ITHAKA

Alles wat een
voyAGeur te bieden

heeft

WOENSDAG 26 MAART

13.10u Pré-Ithaka UurKultuur
Improvisatie-comedy met Vlaanderens

beste improclub, in ensemblezaal, Stuk,
gratis.

DONDERDAG 27 MAART

13.00u Openingsreceptie
Oerbelgische receptie, binnenplein,

Stuk.
13.45u Jessica Friday

Openingsperformance met Hollywood-
allures, in ensemblezaal, Stuk, gratis.
14.00u Opening Ithaka

Dag één van Leuvens grootste
beeldende kunstenparcours, Stuk, tot
00.00u.
22.00u Animated Evenings: l’ABC de
Belami en Disco O

Educatief verantwoorde dj-set en
kunstenaar aan draaitafel, in Stukcafé,
gratis.

VRIJDAG 28 MAART

10.00u Ithaka
Dag twee van Leuvens grootste

beeldende kunstenparcours, Stuk, tot
00.00u.
22.00u Animated Evenings: Buckaneer

Stevige rockband, aansluitend
alternatieve dj-set, Stukcafé, tot 00.00u.

ZATERDAG 29 MAART

10.00u Ithaka
Dag drie van Leuvens grootste

beeldende kunstenparcours, Stuk, tot
00.00u.
22.00u Animated Evenings: DJ Bliep

Afsluiter, dansbare elektronische
muziek, Stukcafé, in samenwerking met
Stuk Scapez.

Alle informatie over Ithaka: Kultuurraad der
Leuvense Studenten (kura), Naamsestraat 96,
3000 Leuven. 016/320.311, 016/320312, fax.
016/320.330, kura@stuk.be, www.ithaka.be

Pré-Ithaka UurKultuur: The lunatics
Al jaren is improvisatie-comedy een theaterhit in Duitsland en Engeland. België hinkte

wat achterop, maar na Onvoorziene Omstandigheden is het improvisatietheater een
dergelijke status aan het verwerven.

The lunatics zijn een bonte verzameling improvisatietalent met wortels in de wereld
van theater, televisie en (stand-up)comedy. Vier improvisatoren verzinnen de meest
hilarische momenten. Het publiek geeft een locatie, een emotie, een titel of een andere
leuke aanzet, zij maken er een flitsende en treffende scène van. Een Master of Ceremony
(lees vlotte presentator) leidt alles in goede banen.

The Lunatics staan garant voor humoristisch en spitsvondig improvisatietheater dat
aan de ribben blijft kleven. Improvisatie van het zuiverste water en dat zonder vooraf
vastgelegde tekst. Hun fanclub uit de Pavlov kan dit beamen. Improvisatie-comedy: je
weet wat het is, niet wat het wordt!

(lun)
Pré-Ithaka UurKultuur: woensdag 26 maart, Ensemblezaal STUK. Kultuurraad i.s.m.
cultuurcoördinatie K.U.Leuven.

1.  OP STRAAT LOOP I K

a. met mijn kop naar beneden (1 punt)
b. met mijn ogen op de kont van mijn voorganger (5 punten)
c. met mijn hoofd in de wolken (1 punt)

2.  AL S I K SIRENES HOOR

a. loop ik naar het raam (3 punten)
b. stop ik mijn oren dicht (1 punt)
c. sta ik al op straat (5 punten)

3.  AL S MIJN BUREN V A N B I L GAAN

a. probeer ik te slapen (1 punt)
b. leg ik mijn oor aan de muur (5 punten)
c. masturbeer ik (3 punten)

4 .  DE SLEUTELS V A N D E BADKAMER O P K O T

a. zijn allemaal verdwenen (1 punt)
b. zitten allemaal in het slot (1 punt)
c. liggen op mijn kamer (5 punten)

5 .  DE DE UR V A N J E FAVORIETE KOTGENOOTJE

STAAT OP E N

a. je doet de deur en vertelt je kotgenootje dat er waarschijnlijk 
iemand is binnengeweest (1 punt)
b. je gaat rondneuzen of je iets interessants kan vinden (5 
punten)
c. je steekt je kop eens achter de deur om te zien of er iemand 
is (3 punten)

6.  JE HUISGENOOTJE HEEFT HAAR BEHA’S I N D E

BADKAMER LATEN SLINGEREN

a. je vouwt ze netjes op (1 punt)
b. je kijkt snel welk maatje ze heeft (5 punten)
c. je besnuffelt ze (5 punten)

7.  JE ZOEKT E E N PASHOKJE I N D E WINKEL

a. je kijkt boven de deur om te zien of er iemand is (5 punten)
b. je klopt (1 punt)
c. je doet de deur open (3 punten)

8. JE BELT IEMAND DIE I N BAD BLIJKT T E LIGGEN E N

a. vindt dit vreselijk opwindend (3 punten)
b. vindt de klotsgeluidjes storend (1 punt)
c. je hebt direct een beeld van hoe het er uit moet zien (5 punten)

9.  IN H E T ZWEMBAD H E B J E E E N FAVORIETEN-

LIJSTJE VOLGENS

a. kontje (10 punten)
b. outfit (5 punten)
c. je hebt geen lijstje (1 punt)

10. JE VENSTER GEEFT UIT O P DRIE ANDERE RAMEN

a. je doet het gordijn dicht voor je je uitkleedt en zorgt dat er 
geen schaduw valt (1 punt)
b. het kan je niet schelen of ze je naakt kunnen zien 
rondhuppelen (3 punten)
c. vanachter het gordijn kan je perfect die drie lekkere 
mokkels/studs begluren (5 punten)

Meer dan 40 punten
Je bent de ‘übervoyeur’. Hoogstwaarschijn-
lijk heb je een collectie naaktfoto’s van je
liefjes. Later word je waarschijnlijk een jour-
nalist bij Dag Allemaal, of oorlogsverslagge-
ver bij de commerciële omroep. Het kan ook
dat je gewoon een dromer bent, maar dat
lijkt ons zeer onwaarschijnlijk.

25-40 punten
Je hebt het perfecte evenwicht tussen
genieten en zedelijkheid gevonden. Op de
juiste momenten heb je de juiste dingen
gezien, en je omgeving vind je niet pervers.

Minder dan 25 punten
Je kijkt niet eens op als de redactiesecretaris
van Veto voor je uit de kleren gaat. Je draagt
waarschijnlijk rokken tot over je enkels,
thermisch ondergoed van Damart, en zou
liefst hebben dat heel de wereld dat ook
deed. Leer genieten (en kom naar Ithaka).


