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P E R S B E R I C H T 

STIL.centriphery 

Museum of Stillness 

in coproductie met Cultura Nova en Centriphery 

 

Observeer, beluister, voel en zie echte 'stilte' in het ‘Museum of 

Stillness’ van Hoge Fronten / Lieke Benders. Van 24 augustus t/m 1 

september verandert het SCHUNCK Museum in een ‘stiltemuseum’ waar 

je kunt ondervinden wat ‘stilte’ doet met je zintuiglijke waarneming. De 

‘museumzaal’ is tot stand gekomen in coproductie met Cultura Nova en 

Centriphery: een internationaal samenwerkingsproject van negen 

Europese festivals. Zo werken ook Bart Bijnens van Toneelgroep 

Maastricht, de Franse choreograaf Eric Minh Cuong Castaing en de 

Roemeense illustrator Livia Coloji mee aan het ‘Museum of Stillness’. 

  
 

‘Museum of Stillness’ 

In SCHUNCK Museum valt iets bijzonders te beleven. Elke dag opent het 

‘Museum of Stillness’ er gedurende één uur zijn deuren. In deze museale ruimte 

word je uitgedaagd jouw waarneming te verscherpen. 

In een wereld waarin je overspoeld wordt door zintuiglijke prikkels, is stilte een 

essentieel werktuig om ingesleten gewoontes te ontdekken en halsstarrige 

denkbeelden te veranderen, om haarscherp te kunnen observeren en je de 

mogelijkheid te bieden écht te luisteren, te voelen en te zien.  

Speellijst 

Cultura Nova Zaterdag 24 augustus 19:00u (première) (uitverkocht) 

Cultura Nova Zondag 25 augustus 15:00u  tickets 

Cultura Nova  Zondag 25 augustus 19:00u  tickets 

Cultura Nova  Maandag 26 augustus 19:00u  tickets 
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Cultura Nova  Dinsdag 27 augustus 19:00u  tickets 

    Woensdag 28 augustus gesloten 

Cultura Nova  Donderdag 29 augustus 19:00u  tickets 

Cultura Nova  Vrijdag 30 augustus 19:00u  tickets 

Cultura Nova  Zaterdag 31 augustus 19:00u  tickets 

Cultura Nova  Zondag 1 september 15:00u  tickets 

Locatie 

Glaspaleis, SCHUNCK Museum, Bongerd 18, Heerlen 

 

Het ‘Museum of Stillness’ is uitsluitend geopend voor volwassenen. 

Meer info over de voorstelling via: hogefronten.nl/voorstellingen/stil-centriphery/ 

Hoge Fronten / Lieke Benders en STIL. 

Sinds 2017 onderzoekt theatermaker Lieke Benders de stilte in al haar 

verschijningsvormen. Vanuit STIL.het lab in Klooster Wittem onderzoekt zij 

samen met haar team het belang van stilte en stilstaan in een steeds roerigere 

maatschappij. De bevindingen worden gespeeld en getoond in de vorm van 

performances en installaties. Dit jaar staat Hoge Fronten / Lieke Benders voor 

het derde jaar op rij met een groot STIL.project op Cultura Nova. Het ‘Museum 

of Stillness’ geeft inzicht in wat ‘stilte’ betekent voor je zintuiglijke waarneming.  

Centriphery 

Bijzonder dit jaar is de Europese samenwerking Centriphery waarbinnen het 

‘Museum of Stillness’ tot stand kwam. Centriphery is een partnernetwerk van 

prestigieuze festivals en instellingen in negen Europese landen: Festival der 

Regionen (Oostenrijk), Dansehallerne (Denemarken), Culturele Hoofdstad van 

Europa Rijeka 2020 (Kroatië), Asociatia Prin Banat (Roemenië), La Manufacture 

(Frankrijk), Anda & Fala (Portugal / De Azoren), Fondatsiya za Nova Kultura 

(Bulgarije), Espoon Kaupunginteatteri (Finland) en Cultura Nova (Nederland). 

Cultura Nova benoemde Lieke Benders en Bart Bijnens tot hun artistieke 

Centriphery kernleden. Samen met de Franse choreograaf Eric Minh Cuong 

Castaing en de Romeense illustrator Livia Coloji vormen ze het artistieke team 

van Centriphery tijdens Cultura Nova. 

Meer info over Centriphery: centriphery.eu of culturanova.nl  

De makers 

Lieke Benders benadrukt in haar werk op speelse en poëtische wijze het 

maatschappelijke belang van nuance, mededogen en empathie. Daarbij altijd 

vertrekkend vanuit haar eigen waarnemingen van behoeften van de mens, 

tijdsgeest en Zuid-Limburgs DNA. De voorstellingen van Hoge Fronten spelen in 

theaters in Nederland en België en op verschillende landelijke én internationale 

festivals.  
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Bart Bijnens vertegenwoordigt binnen Centriphery Toneelgroep Maastricht. Bart 

is in 2017 afgestudeerd aan de Toneelacademie Maastricht. Naast zijn werk in 

het theater, met gezelschappen als International Theater Amsterdam, Het 

Nationale Theater en Toneelgroep Maastricht, heeft Bart ook werkervaring in 

opera’s, muziektheater en film.  

Choreograaf Eric Minh Cuong Castaing (F) richtte in 2007 Shonen Company 

op. Sinds 2016 is hij ‘associate artist’ bij het Ballet National de Marseille. 

Daarnaast werkte hij voor toonaangevende dansgezelschappen zoals ICK 

Amsterdam. Castaing maakt dansvoorstellingen, installaties en film waarin hij de 

dualiteit tussen kunst & maatschappij, realiteit & fictie, natuur & kunstmatigheid 

onderzoekt.  

Livia Coloji (RO) is beeldend kunstenaar, voornamelijk werkzaam op het gebied 

van illustratie. Ze studeerde af aan de West University of Timisoara, Faculty of 

Arts and Design, met een diploma in ontwerp. Ze werkt aan illustratieboeken 

voor kinderen, briefpapier, verpakkingen en redactionele artikelen voor klanten 

uit de hele wereld. Ze werd genomineerd voor de World Illustration Award 2015 

(UK) en een aantal van haar boeken werden bekroond met nationale 

designprijzen.  

Credits ‘Museum of Stillness’ 

Makers: Lieke Benders / regie en concept, Eric Minh Cuong Castaing / 

choreografie, Livia Coloij / illustratie, Bart Bijnens / performance en video 

Dansers en performers: Marcel van Beijnen, Sebastiaan Barneveld, Leroy de 

Böck en Emmanuel Courtis 

Regieassistentie en tekst: Saskia de Haas 

Geluidsontwerp: Jolle Roelofs 

Dramaturgie: Peter Anthonissen en Marine Relinger 

Vormgeving: De Nieuwe Collectie 

Decorbouw en techniek: Marq Claessens en Vincent Lafeber 

Productie: Wouter Ramakers en Marjolein de Man 

Publiciteit: Tessa Reijnders 

 

Met speciale dank aan: 

SCHUNCK, Anna Linckens, Roger Schepers, Marga Kattenberg, Brigitta 

Santegoeds, alle deelnemers aan workshops, het testpubliek en vele anderen.  

Het ‘Museum of Stillness’ is een productie van Hoge Fronten / Lieke Benders in 

samenwerking met Bart Bijnens, Eric Minh Cuong Castaing en Livia Coloji. De 

voorstelling komt tot stand in samenwerking met de internationale 

coproducenten Cultura Nova en Centriphery. Daarnaast wordt de voorstelling 

mede mogelijk gemaakt door Fonds Podiumkunsten, Provincie Limburg, 

Gemeente Maastricht, C-TAKT, Klooster Wittem en Prins Bernhard Cultuurfonds 

Limburg.  
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‘STIL.het auditorium’ 

Tijdens Cultura Nova presenteert Hoge Fronten / Lieke Benders ook ‘STIL.het 

auditorium’, een pop-uppodium waar verdiepende gesprekken met stiltekenners 

plaatsvinden. De auditoria vinden plaats op 30 en 31 augustus en 1 september in 

de openbare ruimte van Heerlen, met als gasten Marga Kattenberg, Kester 

Freriks en Jan-Hendrik Bakker. 

 

Meer info over ‘STIL.het auditorium’ via: 

https://hogefronten.nl/voorstellingen/stil-het-auditorium/ 

 

Museum of Stillness | STIL.centriphery 

24.08.2019 – 01.09.2019 
dagelijks om 19:00u, zondag 25 aug ook om 15:00u, woensdag 28 aug gesloten, zondag 1 sept alleen om 15:00u 

Glaspaleis, SCHUNCK Museum, Bongerd 18, Heerlen  

Tickets: € 15,00 via https://www.cultura-nova.nl/voorstellingen/stil-centriphery-

museum-of-stillness/  

Info: hogefronten.nl/voorstellingen/stil-centriphery/ 

 

Meer info over Hoge Fronten / Lieke Benders: hogefronten.nl 

Of Facebook en Instagram: @hogefronten 
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