
PERSBERICHT : 3e EDITIE VAN HET TORENHOOG EVENT IN DE VOORMALIGE 
CEMENTTOREN LANGS HET KANAAL IN BERINGEN 

 
Voor het 3e jaar op rij organiseren no FeyK en KE.w.a. hun Torenhoog Event. Dit zal doorgaan op zaterdag 10 
november 2018 van 13u. tot 22u. en zondag 11 november 2018 van 13u. tot 19u. 
no FeyK is gespecialiseerd in raamdecoratie en interieuraankleding. Zij is eveneens dealer van het 
meubelmerk  „&Tradition‟.  KE.w.a. neemt de schilder- en behangwerken voor haar rekening. Ook speciale 
wandafwerkingen behoort tot de uitvoeringen. 
Op de 1e en 2e verdieping kan je grasduinen in de stoffen- en behangcollecties en kan je de meubels van 
&Tradition uitproberen. De bovenliggende verdiepingen worden niet gebruikt en staan nog in de ruwbouw. 
Tijdens het Torenhoog Event kan het publiek helemaal tot boven gaan met de trap, naar de 6e verdieping, en 
genieten van het uitzicht. Op de tussenliggende verdiepingen kan men de kunsttentoonstellingen bezoeken, 
die voor het event éénmalig worden georganiseerd. 
Ook dit jaar hebben we 3 kunstenaars van formaat kunnen strikken.  
De Beringse fotograaf Hans Put, Slammer!, een collectief audiovisuele kunstenaars en  
Diederik Boyen, een Belgische kunstschilder die vaak in Portugal verblijft.  
 
Wie is Hans Put : Hans Put is de mediaduizendpoot die niet alleen in Beringen gekend is, maar ook ver 
daarbuiten. Hij is niet enkel fotograaf maar ook reporter, regisseur, producer, … kortom tv-maker in de brede 
zin van het woord. Hij is de correspondent voor Radio 2 en Internetgazet Beringen. Wil je een promofilm laten 
maken van uw bedrijf, dan kan je bij Hans terecht. De laatste jaren is Hans meer actief in de fotografie. Hij 
heeft verschillende tentoonstellingen op zijn palmares, en telkens weer met een bepaald thema. Ook nu heeft 
Hans een apart thema gekozen, nl. „beton‟. Dat zijn tentoonstelling doorgaat in de voormalige cementtoren, is 
dan ook heel toepasselijk.  
 
Wie is Slammer! : Samen met Sam Billen vormt Toon Loenders het creatief Slammer! Collectief van 
audiovisuele kunstenaars.  Binnen hun medium zoeken ze en vinden ze steeds opnieuw vormen en stijlen die 
hun zienswijze en engagement voelbaar en zichtbaar maken. Het resulteert in visuele events en vertellingen 
die op een andere manier animatie en film benaderen en zo met andere kunstvormen en het publiek in dialoog 
gaat. En dit alles in een specifieke visuele stijl. Zij zijn eveneens bekend van het legendarische productiehuis 
Kladaradatch! met onder andere totaalconcepten en  stopmotion-films voor televisieprogramma‟s „Het huis van 
wantrouwen‟ , „Morgen Maandag‟,  „Onvoorziene omstandigheden‟ etc… . Recenter met Slammer! van de 
Canvas-en NPO reeks Exitus, de kortfilm “The Origin of Sound”  en de volledig nieuwe creatie Prospero, de 
kortfilm van Toon Loenders.  
Op hun palmares staan eveneens hun recente tenstoonstellingen in Z33 in Hasselt en in het kasteel van   
Oud-Rekem „Scene Unseen‟. 
 
Wie is Diederik Boyen :  
Diederik Boyen startte zijn carrière met objecten, installaties en sinds een aantal jaren toont hij ook 
schilderijen. Meestal werkt hij figuratief, vaak met een excessieve uitdrukking, vooral olieverf of mixed media 
op doek. In zijn werk stelt hij steeds de zelfstandigheid van het beeld, van het kunstwerk als visueel gegeven 
voorop. Hij schildert bij voorkeur “cultuurbeelden”, dit wil zeggen beelden waarop de mens aanwezig is of 
getuigenissen van die mens zichtbaar zijn.  
In zijn omgaan met beelden blijft Boyen ook steeds een estheet die de beschouwer op een ietwat dwingende 
manier anders leert zien naar mensen en dingen, het is aan hem om de werken te interpreteren. Hij slaagt er 
in iets unheimlichs te verbeelden dat onze perceptie binnendringt en het ons als toeschouwer ongemakkelijk 
maakt, misschien zelfs schuldig maar juist daarom blijven de beelden intrigeren. De beelden die hij brengt 
choqueren nooit door brute visuele kracht, altijd zijn ze op de één of ander manier verontrustend, 
oncomfortabel. Hoe mooi en volmaakt of neutraal ze ons bij de eerste aanblik ook lijken.  


