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STEPHAN VANFLETEREN & STEF VAN ALSENOY

WAAROM DE EXPO KOMPELKOPPEN ?
Dit najaar is het 30 jaar geleden dat de steenkoolmijn van Zolder, als allerlaatste van de Benelux, haar deuren
moest sluiten. Het einde van een industrieel tijdperk. De gemeente Heusden-Zolder en cultuurcentrum
MUZE herdenken deze sluiting met het project MIJN|KRACHT van 1 juli tot en met 31 december 2022. Het
is een breed interdisciplinair en sociaal-artistiek traject met theater, film, muziek en beeldende kunst om het
erfgoed van de steenkoolmijnen en de toekomst ervan onder de aandacht te brengen. Zo hebben we o.m. de
grote theaterproductie ‘Wit goud, zwart stof’ gepresenteerd, was er de publicatie van het jeugdboek ‘Licht in
de tunnel’ (auteur Bart Demyttenaere, uitgeverij Clavis) en was er de creatie ‘Suite voor de Laatste Mijn’ met
o.m. mondharmonicavirtuoos Steven De bruyn. Al deze producties zijn geïnspireerd door het mijnverleden
en zijn gebaseerd op een sterke samenwerking met mijnwerkers en kunstliefhebbers uit de regio. Het project
MIJN|KRACHT is door Vlaanderen gesubsidieerd als een bovenlokaal en transversaal cultuurproject.

EEN FASCINERENDE KIJK IN DE ZIEL VAN MIJNWERKERS
Hét hoogtepunt van MIJN|KRACHT is de tentoonstelling KOMPELKOPPEN. Gemeente Heusden-Zolder &
CC MUZE vroegen aan de Belgische topfotograaf Stephan Vanfleteren of hij een reeks wilde maken over
mijnwerkers die actief waren in de Limburgse mijnstreek als een eerbetoon aan een generatie van bijzondere
arbeiders. Vanfleteren aanvaarde deze opdracht met veel passie en vuur en betrok meteen zijn artistieke
broeder Stef Van Alsenoy bij het project. Vanfleteren & Van Alsenoy werkten vroeger al samen voor de
straffe projecten ‘Surf Tribe’, ‘Atlantik Wall’, ‘Ickx/Merckx’, ‘En Avant, Marche’ en ‘In Het Zwart’.
Tijdens de lente en zomer zijn – via een breed gedeelde oproep – bijna 100 mijnwerkers verzameld die
werden gefotografeerd in een studiosetting in CC MUZE. MUZE is trouwens gevestigd in de voormalige
ophaalmachinegebouwen van de Zolderse steenkoolmijn. Het initiële idee was om 30 portretten te maken
van diverse nationaliteiten en functies in de steenkoolmijn. Maar de energie van Vanfleteren & Van Alsenoy
kende geen grenzen en ze gingen diep, zeer diep.
Uiteindelijk zal KOMPELKOPPEN 60 unieke beelden tonen. Vanfleteren beeldhouwt zijn onderwerp met
intense contrasten en subtiele grijswaarden. Hij duikt in de diepte op zoek naar licht in de blikken van de
mijnwerkers. De expo is een visueel document van indringende portretten van arbeiders die uit het duister
gelicht worden. Naast portretten van karaktervolle koppen, diverse nationaliteiten, groepsfoto’s, stillevens
is er ook een hedendaagse en abstracte filmprojectie te zien, gemaakt met Stef Van Alsenoy. Daarenboven
betovert Van Alsenoy de expo met authentieke geluidsfragmenten tot een unheimliche soundscape. Kortom,
een unieke ervaring als waardevolle herinnering aan een vergane Belgische industrie en haar arbeiders.
De beelden worden gepresenteerd in een grote black box in de magistrale compressorenzaal van ZLDR
Luchtfabriek, waar je als bezoeker kan dwalen tussen de indrukwekkende machines. Al de gefotografeerde
mijnwerkers zijn ook geïnterviewd en dat heeft geleid tot bijna 18 uur getuigenissen over het bijzondere
mijnwerk. Van Alsenoy heeft deze gesprekken herleid tot een document van 60 minuten. Deze getuigenissen
kan je ontdekken in een ruimte naast de expositie.
KOMPELKOPPEN is gemaakt met steun van gemeente Heusden-Zolder, cultuurcentrum MUZE, ECRU
(erfgoed- en cultuurcel van de mijnstreek), CVO De Verdieping, vzw Het Vervolg, vzw Vriendenkring KS,
mijnmuseum Beringen, mijnmuseum Waterschei & Vlaanderen (bovenlokaal cultuurdecreet).

OPENININGSAVOND MAANDAG 31 OKTOBER | 19u
KOMPELKOPPEN zal geopend worden voor genodigden op maandagavond 31 oktober. Vanaf 19u kan je
de tentoonstelling beleven. Van 20u tot 21u is er een gesprek met Vanfleteren & Van Alsenoy in de MUZEschouwburg. Ook Harmonie De Heidegalm, 75 jaar geleden opgericht door de steenkoolmijn, zal in de
schouwburg enkele composities spelen geïnspireerd door de mijnindustrie zoals ‘The Miner’s Saga’ van
Otto Schwarz en ‘Ray of Light’ van Kevin Houben. En last but not least is ook het legendarische Genker
Mijnwerkerkoor aanwezig met enkele toepasselijke liederen.
Wilt u deze openingsavond meemaken, stuur dan een mail naar tom.michielsen@muze.be.

TICKETS & INFO | EXPO VAN 1 NOVEMBER T.E.M. 31 DECEMBER 2022
KOMPELKOPPEN is voor het publiek toegankelijk van 1 november tot en met 31 december met enkel
Kerstmis als sluitingsdag. We laten, om de intimiteit van de beleving te garanderen, maximum 100 bezoekers
toe tijdens twee tijdsloten: voormiddag van 9u30 tot 12u30, namiddag van 13u30 tot 16u30. In ZLDR
Luchtfabriek is ook een tijdelijk café gevestigd en een museum/bookshop waar o.m. fotografieboeken van
Vanfleteren te koop zijn. ZLDR Luchtfabriek is gratis toegankelijk als erfgoedmuseum.
Voor de tentoonstelling KOMPELKOPPPEN in de compressorenzaal zijn tickets te koop :
• Telefonisch via MUZE : 011/80.80.98
• Via mail : tickets@muze.be
• Via de websites www.muze.be of www.mijn-kracht.be
Ticketprijzen :
• 10 euro, gewoon tarief
• 5 euro voor studenten op vertoon van studentenkaart
• 5 euro voor leden van de KS vriendenkring op vertoon van lidkaart
• gratis toegang voor kinderen t.e.m. 12 jaar
Adres :
• ZLDR LUCHTFABRIEK, Marktplein 5, 3550 Heusden-Zolder
• CC MUZE, Marktplein 3, 3550 Heusden-Zolder
• Beide locaties zijn rolstoeltoegankelijk
• Parking Schachtplein is vlakbij de ingang van ZLDR Luchtfabriek
• Station Zolder en bushaltes op 5 minuten wandelafstand
• Grote fietsparking op Marktplein

CONTACTPERSONEN
Voor interviews met Vanfleteren & Van Alsenoy of voor extra beeldmateriaal kunt u contact opnemen met
Natacha Hofman via atelier@stephanvanfleteren.com of bel +032 475 299.637. Voor meer informatie over
het project MIJN|KRACHT, CC MUZE of ZLDR Luchtfabriek kunt u contact opnemen met Tom Michielsen via
tom.michielsen@muze.be of bel +032 477 636 909.

STEPHAN VANFLETEREN
Stephan Vanfleteren (°1969) is één van de meest gerenommeerde fotografen van
België. Bij het grote publiek wordt hij vooral geroemd om zijn indringende zwart-wit
portretten van beroemde en anonieme mensen. Zijn oeuvre is echter veel diverser dan
dat. Vanfleteren begon zijn carrière als persfotograaf en maakte boeiende reportages
van gebeurtenissen die het nieuws beheersten. Later begon hij een variatie aan
thema’s uit te werken in uitgebreide fotoreportages, gaande van winkelgevels tot een
reis langs de mythische Atlantik Wall. Voor zijn meest recente werk trok Vanfleteren
zich terug in zijn studio om zich te richten op zijn eigen versie van klassieke thema’s
als naaktportretten en stillevenfotografie. In dat laatste, getiteld ‘Nature Morte’,
portretteerde hij in kleur dode dieren die hij in de buurt van zijn huis vond. Waar de
meeste van zijn beelden zeer tijdsgebonden zijn, markeert deze serie een evolutie in zijn werk naar een meer
tijdloze benadering en onderwerp. Of het nu gaat om zijn journalistieke, documentaire of artistieke fotografische
projecten: Vanfleteren blijft altijd trouw aan zijn karakteristieke stijl en esthetiek. Een pallet van zwart en wit,
het gebruik van scherpe contrasten en goed gedefinieerde details is het handelsmerk dat hij door de jaren heen
ontwikkelde. Ook zijn recente kleurenwerk toont zijn indrukwekkendheid, gecombineerd met zijn vakmanschap,
zijn betrokkenheid bij het onderwerp dat landschap, stilleven, portret of naakt kan zijn. Zijn uitgebreide
persoonlijke verhalen en bespiegelingen van ontmoetingen zijn betoverende excursies van een fotograaf die
zich evenzeer getuige als medeplichtige voelt. In de gevoelige fotograaf schuilt een melancholische ziel. Stephan
Vanfleteren ontving in augustus 2021 een Doctor Honoris Causa van de Vrije Universiteit Brussel.
Een uitgebreide biografie vindt u in een afzonderlijke bijlage bij dit persdossier.
Website: www.stephanvanfleteren.com

STEF VAN ALSENOY
Stef Van Alsenoy is sound designer, fotograaf en recording engineer. Hij creëerde
surround soundscapes voor o.a. Stephan Vanfleteren, Brussels Philharmonic en
het Vlaams Radiokoor, theatermaker Kris Verdonck en ook voor zijn eigen werk als
fotograaf. Voor Stephan Vanfleteren creëerde hij soundscapes voor de permanente
tentoonstelling ‘Atlantik Wall’ in Raversyde en voor de tentoonstellingen ‘Surf
Tribe’ (‘The Wave’), ‘Ickx/Merckx’, ‘En Avant, Marche’ en ‘In Het Zwart’. Bij deze
samenwerkingen is de soundscape telkens een akoestische vertaling van de ruimte
waarin het onderwerp van de fotografie of film zich bevindt. Het gaat daarbij nooit om
letterlijke vertalingen, maar wel om abstracte impressies, klanktexturen, organische
geluidsgolven die de essentie van de tijd en ruimte in klank proberen te vatten.
Minimalisme en gebruik van ‘gevonden’ klanken zijn de kern van zijn soundscapes, waarbij de nadruk niet
op een dwingende muzikale begeleiding ligt maar eerder op een akoestische presence als ondertoon van
de tentoonstellingen en voorstellingen. Het gebruik van surround sound bij die soundscapes creëert daarbij
nog een extra dimensie. In zijn fotografie zijn vooral vorm en textuur van de beelden belangrijk, en er is ook
veel plaats voor leegte, complementair aan het gebruik van stilte in klank. Zijn serie foto’s en time lapses van
wolken benadrukken vooral vorm, contouren en texturen bij het ontstaan, de evolutie en het uiteindelijk weer
oplossen in het niets van de wolken. Sound design en fotografie zijn voor Stef Van Alsenoy twee aanvullende
kunstvormen. Voor zijn tentoonstelling ‘Mono No Aware’ in het Concertgebouw in Brugge en ‘Clouds Around
Mount Fuji’ in Tours & Taxis in Brussel maakte hij minimalistische soundscapes die een wisselwerking
vormden met zijn wolkenfotografie en time lapses. Stef Van Alsenoy is ook recording engineer. Hij is al 25
jaar de resident recording engineer van de Ancienne Belgique concertzaal in Brussel. Hij nam ongeveer 2.500
concerten op voor radio, TV, CD, DVD en stream, waaronder opnames voor The Cure, Massive Attack, Oasis &
Buena Vista Social Club. Hij verzorgde opname en (surround)mix van live DVD’s en CD’s van o.a. Faithless, Serge
Lama, Roisin Murphy… en mixte studioalbums van o.a. Axelle Red, Daan & Dead Man Ray.
Website : www.stefvanalsenoy.com

ZLDR LUCHTFABRIEK | EEN BIJZONDER ERFGOEDMUSEUM

ZLDR Luchtfabriek werd geopend in april 2015 en vertelt het verhaal van de persluchtcentrale en de
ophaalmachinegebouwen. Deze gebouwen dateren van 1924 en begeesteren door de indrukwekkende
architectuur en de kracht van de machines. In de persluchtcentrale werd via grote compressoren de
perslucht gemaakt die noodzakelijk was voor de veilige aandrijving van de machines in de ondergrond. De
persluchtcentrale wordt aan beide kanten geflankeerd door de ophaalmachinegebouwen waar de liften
werden aangestuurd. Deze ophaalmachinegebouwen stonden in verbinding met de twee schachttorens.
Momenteel is er nog één schachttoren te bezichtigen die in 2023 volledig wordt gerestaureerd. Een bezoek
aan de luchtfabriek leert je meer over de werking van een steenkoolmijn, het transport van kolen en
mijnwerkers tot 800 meter diep en de ventilatie van de ondergrond. Via diverse video’s en touch screens
vertellen mijnwerkers en simulaties je alles over revolutionaire en spannende technieken.
ZLDR Luchtfabriek is door Vlaanderen erkend als erfgoedmuseum. Het is een beschermd monument.
In september 2019 verhuisde cultuurcentrum MUZE naar een gedeelte van de persluchtcentrale en de
ophaalmachinegebouwen. De andere beschermde monumenten op de mijnsite zijn de schachtbok, de
schoorsteen, de watertoren, de elektriciteitscentrale en de badzaal.
Wil je de mijnsite komen ontdekken met een deskundige gids, dan kan je contact opnemen met Toerisme
Heusden-Zolder via 011/80.80.88 of mail toerisme@heusden-Zolder.be

