
KIJK OP EEN ONVERWACHTE MANIER

NAAR DE STAD

DE WARANDE 



Om je veiligheid te garanderen, hanteren wij 
strikt de corona-maatregelen opgelegd door de 
overheid. Daarom presenteren we elke activiteit 
in een afgesloten ruimte, meestal in openlucht. 
Met uitzondering van de pop-up torenbars 
reserveer je best op voorhand je tickets.  
Check vóór je bezoek onze website:  
www.warande.be/veiligheid. Hier lees je de 
laatste update van de maatregelen tegen 
Covid-19. 



“All the world’s a stage,” wist Shakespeare meer dan  
400 jaar geleden al. De Warande, MOOOV, de Bibliotheek, 
DINAMO, STORMOPKOMST, AR-TUR, KAAIMAN en  
m i k s laten je met Festival Turnhoutse Torens op een 
onverwachte manier naar de stad kijken. 

We nemen je mee op hoge torens en naar verborgen 
plekjes voor een superdivers programma van film, 
theater, muziek, performance, installaties, expo, 
workshops, lezingen, debat en het zomerparcours ‘De 
Torenroute’. Ontspannen en napraten kan in onze twee 
pop-up torenbars of in Barzoen. En ergens weerklinkt 
hoog in de stad dit weekend de roep van Tarzan. 
All the world’s a stage… Onze verwachtingen zijn alvast 
hooggespannen.

Festival Turnhoutse Torens is het startschot van 
Stadstoeren, waarmee stad Turnhout samen met 
verschillende partners de hele zomer het mooie weer 
maakt in Turnhout.



IN EN ROND DE WARANDE

IETS DRINKEN pop-up torenbar
Taxandria  ZA + ZO 28

HUIS METTEN THOREN
m i k s | DJ's pop-up torenbar 

Taxandria
gratis ZA + ZO 28

m i k s | live performances tuin Taxandria-
museum

vooraf  
reserveren

ZA + ZO 29

m i k s | expo & kortfilms Zellien | ingang 
tuin Taxandria-
museum

gratis ZA + ZO 29

IETS ETEN & DRINKEN café Barzoen VR + ZA + ZO 8

Karl Van Welden | SATURN II (10+) op het dak van 
de Schouwburg

 vooraf 
reserveren VR + ZA + ZO 9

Kids With Buns | dakconcert op het dak van 
de Schouwburg

vooraf  
reserveren VR 10

Frank Vander linden | dakconcert op het dak van 
de Schouwburg

vooraf  
reserveren ZA 11

Revue Blanche | dakconcert op het dak van 
de Schouwburg

vooraf  
reserveren ZO 11

Jesse Dockx | dakconcert op het dak van 
de Schouwburg

vooraf  
reserveren ZO 12

KAAIMAN | raamvertellingen  
inSIGHT/inSIDE (8+) Kuub vooraf  

reserveren ZA + ZO 13

Wereldklassen | Wenstoren Centrale Hal gratis VR + ZA + ZO 15

De Toren van Babel  
Verhalen in alle talen (alle leeftijden)

buiten aan de 
Bibliotheek gratis ZO 15

expo Ode De Kort 
A ST'OCK(ING) OF F'OOT N'OTES

Luifelzaal en 
Houten Zaal gratis VR + ZA + ZO 16

expo Femmy Otten | Rainbow Woman Expozaal gratis VR + ZA + ZO 16

Estafette letterbak vullen verzamelen in 
Centrale Hal gratis VR + ZA + ZO 17

DJ Mais Non (Menno Roymans)  
Barzo(e)ndag #2 Barzoen gratis ZO 17



WOONTORENS PARKWIJK

IETS DRINKEN pop-up torenbar
Parkwijk VR + ZA + ZO 27

Fien Leysen & Manu Siebens | Numi 
Yaldati

ondergrondse 
parkeergarage 
Parkring

vooraf  
reserveren ZA + ZO 23

Nick Steur | Freeze! (8+)
samenkomen 
aan pop-up  
torenbar Parkwijk

vooraf  
reserveren ZA + ZO 24

Christian Bakalov | Pure pop-up torenbar 
Parkwijk gratis VR + ZA + ZO 25

Out-a-Sight All-Stars + Sugar Charly pop-up torenbar 
Parkwijk gratis VR 27

De Klank Fabrik + Poppel pop-up torenbar
Parkwijk gratis ZA 27

Serendipity Soundsystem pop-up torenbar 
Parkwijk gratis ZO 27

ONDER DEN TOREN
Torenwandeling met gids Jeannine 
Meeus | DINAMO in de stad vooraf  

reserveren VR + ZO 31

Torenfotografie met Christel Stiasteny |  
DINAMO in de stad vooraf  

reserveren ZA 31

Torens schetsen met Jos Van Meel | 
DINAMO in de stad vooraf  

reserveren ZO 31

Emilio López-Menchero - HEY !  
Het is... Hum... Dinges... Hum... TARZAN! in de stad gratis ZA + ZO 32

Animatiefilm The Tower (8+) | MOOOV
kapel Heilig Graf 
Baron F. du 
Fourstraat

vooraf  
reserveren ZO 32

Wonen onder de kerktoren: gesprek met 
Vlaams Bouwmeester Erik Wieërs

naast de   
Begijnhofkerk

vooraf  
reserveren ZO 33

DE TORENROUTE
parcours met tien  
Kempense kunstenaars

langs tien  
torens in de stad gratis VR + ZA + ZO 19



ONDER DEN TOREN

WOONTORENS PARKWIJK

HUIS METTEN THOREN

DE TORENROUTE

IN EN ROND DE WARANDE
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IN EN ROND DE WARANDE

8

In, rond en zelfs op de Warande ontdek je tijdens Festival 
Turnhoutse Torens intieme concerten, installatietheater, 
beeldende kunst en internationale verhalen.

Op het dak van de toneeltoren van onze Schouwburg kijk 
je door de telescopen van kunstenaar Karl Van Welden 
en zie je op verschillende plekken in de stad op het 
eerste zicht toevallige performances. Op het dak boven 
de tribune van de Schouwburg klinkt de muziek van Kids 
With Buns, Frank Vander linden, Revue Blanche en Jesse 
Dockx.

De jongeren van KAAIMAN verrassen in de Kuub 
met theater en fotografie en laten je zien wat er zich 
afspeelt achter hun eigen ramen. Op het plein tussen de 
Bibliotheek en het kasteel kan je luisteren naar verhalen 
in alle talen en in de exporuimtes zie je kunst van Femmy 
Otten en Ode de Kort.

Café Barzoen is elke dag geopend! Op zondag zorgt de 
Utrechtse DJ Mais Non van 14 tot 19 uur voor wereldse 
lounge, roots en reggae om het extra gezellig te maken.

meer praktische info over de Warande op pagina 34
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Karl Van Welden
Saturn II

Een installatie die van op grote hoogte 
het landschap belicht

De Gentse kunstenaar Karl Van Welden 
plaatst een cirkel van observatiepunten 
op het dak van de toneeltoren van 
onze schouwburg. Van daar heb je een 
schitterend uitzicht over de stad en de 
groene omgeving. Als toeschouwer 
neem je plaats achter een telelens en 
zoom je in op details in dit schitterende 
panorama. De stad, de performers die 
onophoudelijk in de verte spelen, de 
toeschouwers en de toevallige passanten 
worden spelers in een spel van afstanden 
scheppen en overbruggen. 

Let op: Deze voorstelling kan o.w.v. de 
uitzonderlijke locatie niet bezocht worden door 
mensen in een rolstoel. Indien je minder goed 
te been bent, neem je best contact met de 
ticketbalie om te bekijken of deze voorstelling 
geschikt is voor jou.

vrijdag 25 en zaterdag 26 juni
tussen 16 en 22 uur
zondag 27 juni 
tussen 13 en 19.30 uur
duur: +- 30 min. per persoon
dak toneeltoren Schouwburg 
verzamelpunt: de Warande, Centrale Hal

15 euro | 13 euro (-26)

10+ 

PERFORMANCE | INSTALLATIE
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Kids With Buns

Zeldzaam zijn de bands die meteen een 
eigen klankkleur voorleggen. Kids With 
Buns springt metéén in het oor met hun 
sfeervolle gitaren en androgene stem. Ze 
maken frisse, radiovriendelijke nummers 
die balanceren tussen melancholie, kleur 
en kracht. Met hun onbevangenheid 
wekken ze een nazinderend gevoel van 
geborgenheid op. Het is dan ook geen 
wonder dat ze door Studio Brussel 
verkozen zijn tot De Nieuwe Lichting 2021. 
Kids With Buns is een duo-project van 
Marie Van Uytvanck en Amber Piddington.

vrijdag 25 juni
18.30 en 20.30 uur | duur: 35 min.
dak tribune Schouwburg
verzamelpunt: de Warande, Centrale Hal

10 euro | 8 euro (-26)

DAKCONCERTEN

©
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"Wat een stemgeluid! Zeer 
speciaal timbre, maar 

vooral krachtig en tegelijk 
enorm fragiel. Voor dit 

soort muziek komt het zelfs 
aardig in de buurt van de 

perfectie"

(Dansende Beren)

Let op: Deze dakconcerten kunnen o.w.v. de 
uitzonderlijke locatie niet bezocht worden door 
mensen in een rolstoel.
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Frank Vander linden 
SOLO
Frank Vander linden, stichtend lid van De 
Mens, kan het ook uitstekend alleen.
Zonder De Mens schrijft en speelt 
hij bedachtzamer. De teksten en het 
akoestisch gitaarwerk krijgen meer 
aandacht.

Live en solo beroert en amuseert hij met 
bitterzoete levensverhalen, met songs uit 
zijn solo-albums ‘Frank Vander linden’ 
(met ‘In de walszaal’) en ‘Nachtwerk’ 
(met het klassieke ‘Ik dacht aan een 
vrouw’) en met uitgebeend werk van De 
Mens, Jan De Wilde, Elvis Presley,...

zaterdag 26 juni 
18.30 en 21 uur | duur: 45 min.
dak tribune Warande
verzamelpunt: de Warande, Centrale Hal
14 euro | 12 euro (-26)

Revue Blanche
Revue Blanche is een vocaal/
instrumentaal kamermuziekensemble 
met een ongebruikelijke maar bijzonder 
kleurrijke bezetting: sopraan, fluit, 
altviool en harp. Sinds de oprichting 
in 2012 heeft het ensemble een 
indrukwekkend parcours afgelegd. 
Getuige hiervan is het winnen van de 
Klara-award voor Jonge Belofte in 2013, 
de YAMaward in 2016 en de vele positieve 
reacties op hun CD ‘Shelter’.

Op de website meer info over het 
repertoire!

zondag 27 juni 
11 uur | duur: 50 min.
dak tribune Warande
verzamelpunt: de Warande, Centrale Hal
12 euro | 10 euro (-26)

DAKCONCERTEN
©
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Jesse Dockx

Een zondagse jazz matinee in 
samenwerking met de Singer

Jesse Dockx (1997) begon op jonge 
leeftijd met drummen en trok via StArt 
Muziek aan het Heilig Graf in Turnhout, 
naar het Koninklijk Conservatorium, 
Antwerpen. Dit jaar rondt hij met succes 
zijn master studies af. Om zich verder te 
ontwikkelen als muzikant, vertrekt hij 
volgend jaar naar het mekka van de jazz: 
New York.

Buiten de schooluren volgde hij les bij 
onder andere Dré Pallemaerts, Mark 
Schilders, Stéphane Galland en Billy 
Hart. Ondanks zijn jonge leeftijd speelt 
hij nu al in binnen- en buitenland en 
bracht hij albums uit met projecten als 
Mamutrio & Anti-Panopticon. Verder 

speelde hij onder meer met Bert Joris, 
Tutu Puoane, Brussels Jazz Orchestra,...

Jesse speelt op het dak in gezelschap 
met drie topmuzikanten en brengt 
voornamelijk recent geschreven eigen 
werk.

trompet: Cedric De Lat | rhodes: Ewout 
Pierreux | contrabas: Jasen Weaver |  
drums: Jesse Dockx

zondag 27 juni 
15.30 uur | duur: 50 min.
dak tribune Schouwburg
verzamelpunt: de Warande, Centrale Hal

9 euro | 7 euro (-26)

DAKCONCERTEN
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KAAIMAN 
raamvertellingen  
inSIGHT/inSIDE

er is een binnen en een buiten
een kader in het kader
een werkelijke wereld binnen onze 
fantasie
er zit overwinning in elk verlies
vrijheid in elke beperking

open dit raam
en kijk

Het raam als projectiescherm. Als 
canvas. Als decor en speelvlak. 
KAAIMAN werkt samen met fotografe 
Katleen Gils om jongeren hun eigen 
verhaal in beeld te laten brengen 
vanuit hun eigen kot. Een vertelling en 
inkijk vanuit hun insight/inside. Losse 

verhalen vanachter een raam in tijden die 
schreeuwen om verbinding.
Wandel met je bubbel door de expo en 
ontdek de verhalen van de jongeren in 
een frisse mix van fotografie en theater. 

Geïnspireerd door Tardi en Hitchcock.
Met de steun van Nikon en Fujifilm.

zaterdag 26 juni | tussen 18 en 21 uur
zondag 27 juni | tussen 11 en 19 uur
duur: +- 30 min. per bubbel
de Warande - Kuub

4 euro | 3 euro (-26)

8+

THEATER
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toneeltoren Schouwburg © Sepp Van Dun
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Bibliotheek Turnhout, 
docAtlas en de 
Verhalenwerf
De Toren van Babel
Verhalen in alle talen
Erase una vez… Eza laki mokolo moko… 
 Er was eens… Overal ter  ناك ام اي ناك
wereld verbinden verhalen mensen, 
generaties en culturen met elkaar. 

Vertellers met allerhande roots vertellen 
in hun moedertaal en het Nederlands. 
Nestel je in ons vertelsalon en laat je 
onderdompelen in verhaal en taal. 

zondag 27 juni | tussen 14 en 18 uur 
duur per verhaal: 20 min.
elk half uur start een sessie op het  
pleintje tussen bibliotheek en kasteel

gratis | registratie ter plaatse

25 juni tot 31 augustus
doorlopend
de Warande, Centrale Hal

gratis

Wereldklassen
Wenstoren
Meer dan 400 kinderen namen dit jaar 
deel aan Wereldklassen, een project 
rond wereldburgerschap waarvoor de 
Warande samenwerkt met DoorElkaar 
Campus HIVSET, de stad Turnhout, Kunst 
in Zicht en de universiteit Leiden. Als 
afsluiting van hun traject maakten de 
kinderen een toren met hun wonderen en 
wensen voor de wereld. 
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ONDERTUSSEN
OOK IN DE WARANDE

zaterdag 26 juni | 10 tot 21 uur 
zondag 27 juni | 10 tot 18 uur 
de Warande, Expozaal

gratis reserveren

zaterdag 26 juni | 10 tot 21 uur 
zondag 27 juni | 10 tot 18 uur 
de Warande, Luifelzaal en Houten Zaal

gratis reserveren

expo Ode de Kort
A ST’OCK(ING) OF 
F’OOT N’OTES 
Voor kunstenares Ode de Kort (°1992) 
zijn ‘O’ en ‘U’ veel meer dan alleen 
letters, maar metgezellen om mee te 
denken, te oefenen en te performen. De 
synchronisatie van lichaam en taal zie 
je in haar soloproject ‘A ST’OCK(ING) OF 
F’OOT N’OTES’, waarin ze ook een reeks 
nieuwe metgezellen presenteert zoals 
zwarte rubberen laarzen, komma’s, 
sokken… 
 
In de expo creëert Ode een voortdurende 
beweging tussen fotografie, installatie, 
video, performance en tekst. 

expo Femmy Otten 
Rainbow Woman
Betreed het universum van de 
Nederlandse kunstenares Femmy Otten 
in de Expozaal van de Warande en laat 
je vervoeren in de sfeer en op het tempo 
van ‘Rainbow Woman’.  
 
In deze tentoonstelling smelten oud en 
nieuw werk samen en versterken elkaar.  
In haar poëtische wereld ontdek 
je complexe wandcomposities 
waarbij gipsen of houten vrouwen en 
mythologische wezens uit de muur 
oprijzen, tekeningen in serene lijnen, 
mythologische wezens in waterverf, 
pastelkleurige motieven, fresco’s …  
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Estafette letterbak 
vullen
In één van de ateliers van Warande Expo 
staat De Letterbak voor je klaar.
Werk gedurende 30 minuten mee aan het 
vullen van deze verhalenkast.

Je kan je op voorhand laten inspireren 
door de kunstwerken van Femmy 
Otten. Zij maakte een poëtische vertel-
tentoonstelling vol met verhalen in hout 
in papier.

Je laat je getekend of geschreven verhaal 
achter in de kast en geeft zo de fakkel 
door aan de volgende deelnemer.

 ONDERTUSSEN  
OOK IN DE WARANDE

zondag 27 juni 
14 tot 17 uur 
verzamelpunt: de Warande, Centrale Hal

gratis

Barzo(e)ndag #2  
DJ Mais Non 
Menno Roymans (NL) 

Vinyl & Wereldmuziekjes uit Amsterdam, 
Chicago, Sao Paulo, Addis Ababa, 
Almora, Kinshasa, Toronto, Memphis, 
Detroit, New Orleans & Paramaribo. 
Van lounge, urban groovin’ tot 
rootsreggae, dub. Een man van de 
wereld! 

Welkom en keuken zoals steeds open tot 
20 uur. 

zondag 27 juni 
14 tot 19 uur  
Café Barzoen

gratis
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25 juni tot 13 september
doorlopend 
doorheen de stad 

gratis

DE TORENROUTE
Een zomers parcours met tien kunstenaars langs  
tien blikvangers in de stad

Torens spreken tot de verbeelding. Ze zijn vaak 
herkenningspunten in een stad en je kijkt er letterlijk 
naar op. We vroegen tien kunstenaars op zoek te 
gaan naar de verhalen en geheimen van hun favoriete 
Turnhoutse toren. 

Ontdek wat zij schreven, vertellen, musiceren… Fiets of 
wandel van toren naar toren. Luister of lees hoe zij naar 
hun stad kijken. Laat je meevoeren op een tocht door 
jouw verbeelding.
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Tien kunstenaars maakten een digitale 
creatie, die je via een QR-code op je 
smartphone of tablet kan bekijken of 
beluisteren. Je vindt de QR-code op een 
infobord bij elke toren.

Wie zijn de kunstenaars?
Alle kunstenaars hebben een link met 
Turnhout en hebben iets met woorden. 
Armin Mola, Charlotte Van den Broeck, 
Dalila Hermans, Herman Van De Wijdeven, 
Alicja Geschinska, Sanne Nuyens, Toon 
Horsten, Vitalski, Walter Van den Broeck 
en onze Artist in Residence Elena Peeters 
(SLAK) maakten een digitale creatie van 
ongeveer 5 minuten.

Welke torens inspireerden hen?
De route voert je langs tien bakens in 
de stad: het Kasteel van de Hertogen 
van Brabant, het Huis Metten Thoren, 
Joossen-Luyckx, de Watertoren, de 
Heilig Hartkerk, de Toneeltoren van de 
Warande, Turnova, de Kapel van het Heilig 
Grafinstituut, het oude Stadhuis en het 
Merodecenter.

Haal een routeplan in de Warande of  
bij de toeristische dienst, of download  
de plattegrond op torenroute.warande.be.

in het kader van Stadstoeren



Turnova Toren © Christel Stiasteny



Huis Metten Thoren © Musea Turnhout



WOONTORENS PARKWIJK
Binnenkort worden de woontorens aan de 
parkwijk gesloopt en heropgebouwd. Samen met 
woonmaatschappij DE ARK zetten we deze torens  
voor de laatste keer in de spotlight.

Op het dak van de ondergrondse parking naast de 
woontorens installeren we – speciaal voor Festival 
Turnhoutse Torens – een gezellige pop-up torenbar waar 
Turnhoutse dj’s de muziek kiezen. Op zaterdagavond zie 
je er de band Poppel live aan het werk.

In de ondergrondse parkeergarage ontdek je de 
bijzondere installatie van theatermakers Fien Leysen en 
Manu Siebens. In het Stadspark aan de achterkant van 
de torens kan je kijken hoe theatermaker Nick Steur zijn 
eigen torens bouwt in de voorstelling ‘Freeze!’.

We realiseren het programma aan de woontorens in 
de Parkwijk samen met DE ARK, die het festival ook 
opnemen in hun Klapzomer-programma.

22

meer praktische info over de woontorens Parkwijk op pagina 34
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Fien Leysen & Manu Siebens
Numi Yaldati (Slaap, mijn meisje)

Een dakloze vrouw in 2020.
Een Joodse vrouw in 1942.
Vanop een afstand zijn ze amper van 
mekaar te onderscheiden.

Een dakloze vrouw probeert de vrieskou 
te ontlopen. Ze zoekt toevlucht in een leeg 
appartementsgebouw. Daar vindt ze, in 
de kast, een oud dagboek van een Joodse 
vrouw die er tijdens de oorlog woonde. De 
twee tijden en verhalen lopen langzaam 
door elkaar. Vanop een afstand zijn ze 
amper van mekaar te onderscheiden.

‘Numi Yaldati (Slaap, mijn meisje)’ is een 
indrukwekkende installatievoorstelling 
met focus op audio en projectie. Een 
fictief verhaal over reële thema’s: 
armoede, familie, verlies, liefde, oorlog 
en vrede, en hoe deze dingen zo vaak op 
mekaar lijken.

zaterdag 26 juni | tussen 16 en 23 uur 
zondag 27 juni | tussen 13 en 19 uur
duur: +- 30 min. per persoon
ondergrondse parkeergarage naast  
Woontorens Parkwijk

10 euro | 8 euro (-26)



WOONTORENS PARKWIJK
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Nick Steur (NL)

Freeze!

Nick Steur groeide op aan een rivier 
waar grote keien op strandjes lagen. Met 
droge humor en een concentratie die we 
enkel nog bij zenmeesters zien, doet hij 
in ‘Freeze!’ waar hij van jongs af aan mee 
bezig is: stenen balanceren. Geen lijm, 
cement of truc komt eraan te pas, louter 
een intense concentratie en "een balans 

tussen de eigen wil en die van de steen". 
Focus samen met hem, en vergeet even 
de hectische wereld om je heen.

zaterdag 26 juni | 18.30 en 20.30 uur
zondag 27 juni | 17 uur
duur: +- 60 min. 
verzamelplaats: pop-up torenbar Parkwijk 

10 euro | 8 euro (-26)

8+

“Wat je hier ziet, raakt aan 
het onverklaarbare. Zijn 
stapelingen zijn letterlijk 

wonderlijk.” 

(De Morgen)

24THEATER | INSTALLATIE
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Christian Bakalov
Pure

Kleurrijke linten verbinden de stad
 
Lantaarnpalen, bomen, terrassen… 
worden opgevrolijkt met de kleurige 
linten van kunstenaar Christian Bakalov. 
Op een subtiele manier creëert Bakalov 
met ‘Pure’ een interactie tussen publiek 
en omgeving.
 
STORMOPKOMST vroeg aan de 
kunstenaar om verschillende plekken in 
Turnhout om te toveren. Speciaal voor 

het Torenfestival creëert hij verbinding 
tussen een woontoren in de Parkwijk en 
de pop-up torenbar op de ondergrondse 
parking. Maar daar houdt het niet op! 

Ontdek zijn dromerige universum 
ook aan de Warande, aan het 
station, aan Theater Stao, het park 
aan de Diksmuidestraat en in de 
Glazeniersstraat in Zevendonk.

25 juni tot 30 september
doorlopend
pop-up torenbar Parkwijk en andere locaties

gratis



Serendipity Sound System © Bart van der Moeren
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pop-up torenbar Parkwijk

Kom helemaal tot rust in onze pop-up 
torenbar!

Op de rand van het stadspark zit tussen 
de bomen naast de woontorens van de 
Parkwijk een parel van een zomerbar 
verscholen. Geniet van zomerse 
drankjes, lekkere hapjes en fijne muziek 
op een unieke locatie. De soundtrack 
wordt verzorgd door de betere selectors, 
dj’s, live band en sound system van 
Turnhout en omstreken. 

Op vrijdag brengen de Out-a-Sight 
All-Stars jullie in tropische sferen met 
een fijne selectie latin, soul, afro, funk 
en psychedelica. Vanaf 20 uur neemt de 
enige echte klankveteraan Sugar Charly 
het over om op die hete groove verder te 
bouwen aan een zomerse avond.
 
Zaterdag is het tijd voor rock & roll. 
Het Geelse duo De Klank Fabrik schept 
eerst een vintage sfeertje met 50’s en 
60’s rhythm & blues, rockabilly, soul 
en rock & roll. Om 19.30 uur zorgen de 
lokale helden Poppel live voor een fijne 
afwisseling. Hun zomerse indierock en 
90’s janglepop komt het lekkerst binnen 
met een fris biertje of lekkere cocktail/
mocktail.
 

Op zondag komt Serendipity Sound 
System met zijn 12-volt mobiele discobar 
de ganse namiddag irie vibes brengen 
voor de hele familie. Verwacht je aan 
de beste roots reggae, ska, dub en 
rocksteady.

Let op: De pop-up torenbar op het dak van 
de ondergrondse parkeergarage is enkel 
toegankelijk via een trap. 

vrijdag 25 juni | 16.30 tot 22 uur
zaterdag 26 juni | 16.30 tot 22 uur
zondag 27 juni | 13 tot 18 uur
op het dak van de ondergrondse parking  
ter hoogte van Parkring 98, Turnhout

gratis



HUIS METTEN THOREN
Het Huis Metten Thoren huisvest het Taxandriamuseum en 
is de oudste nog bestaande burgerwoning van Turnhout. 

Net op deze historische plek zie je het ganse weekend 
jong talent. De jongeren van m i k s tonen in de tuin hun 
muzikale en theatrale performances. In de exporuimte 
van Zellien ontdek je er hun beeldend werk en kortfilms.
De voortuin van het Taxandriamuseum toveren we om tot 
een gezellige pop-up torenbar waar de jonge DJ’s van  
m i k s de platen draaien.
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pop-up torenbar 
Taxandria
Dorstig geworden van het jonge 
podiumgeweld van m i k s, of gewoon zin 
in een terrasje? Altijd welkom in onze 
pop-up torenbar in de voortuin van het 
Huis Metten Thoren / Taxandriamuseum!

DJ’s Jasper Raaymakers en Lowie 
Hendrickx draaien afwisselend plaatjes.

zaterdag 26 juni | 15.30 tot 22 uur
zondag 27 juni | 13 tot 22 uur
tuin Taxandriamuseum  
Begijnenstraat 28, Turnhout

gratis

meer praktische info over Huis Metten Thoren op pagina 34



JONG TALENTHUIS METTEN THOREN 29

m i k s expo 
Een multidisciplinaire expo van jong 
talent
 
Jonge kunstenaars tonen hun 
verrassende werk tijdens deze 
doorlopende expo. 

Hun schilderkunst, sculptuur, 
installatiekunst, kortfilm, zeefdruk, lino 
en fotografie geven je een inkijk in hun 
wereld.

van en met: Amber, Finne, Mariken, 
Vladimir / Element X, Steven, Joerie, 
Floor, Sam, Yasmine, Gitte en Merel 

m i k s live 
Muziek en performance van jong talent

Een bende jonge artiesten toont wat ze in 
hun mars hebben. Een dj-set, rapmuziek, 
beatbox, kleinkunst, een theatrale 
performance en live graphics. 
Laat je overdonderen door hun talent!

van en met: Jasper, Lowie, Daan, Lode, 
Joerie, Richie, Dylan en Stan

zaterdag 26 juni | tussen 16 en 21.30 uur
zondag 27 juni | tussen 14 en 19.30 uur
duur: 45 tot 60 min. per speelblok
artiesten en timing op www.warande.be
tuin Taxandriamuseum

4 euro | 3 euro (-26)

zaterdag 26 juni | 16 tot 22 uur
zondag 27 juni | 14 tot 20 uur
Zellien | ingang via tuin Taxandriamuseum 

gratis | registratie ter plaatse



ONDER DEN TOREN
Niet alleen op, maar ook onder enkele Turnhoutse torens 
is het fijn vertoeven tijdens het festival.

Kijk op zondag naar de animatiefilm ‘The Tower’ in 
de kapel van het Heilig Graf, luister naar wat Vlaams 
Bouwmeester Erik Wieërs aan de Begijnhofkerk vertelt 
over wonen in de toekomst of ga op stap met een ervaren 
gids en kom meer te weten over bekende en minder 
bekende Turnhoutse torens.

Ga je graag zelf creatief aan de slag? Dan leren de 
lesgevers van DINAMO je in de stad torens fotograferen 
en schetsen.

Kan je niet kiezen uit al dit moois? Begrijpelijk, maar wij 
laten de kerk in het midden.
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meer praktische info over Onder den toren op pagina 34



ONDER DEN TOREN OP STAP MET DINAMO

Torenwandeling  
met gids
Jeannine Meeus neemt je mee langs 
enkele opmerkelijke Turnhoutse torens 
en vertelt je meer over de geschiedenis 
en de huidige functie van de gebouwen. 
Turnova kent ondertussen iedereen, 
maar wat gebeurt er bij de gebouwen van 
Joosen-Luyckx? 

de wandeling is ongeveer 5 km

vrijdag 25 juni | 18 tot 20.30 uur
zondag 27 juni | 10 tot 12.30 uur
start en aankomst: de Warande - Kuub,  
Rode Balie DINAMO 

7.50 euro

Torenfotografie

Leer in twee praktijklessen de basis van 
architectuurfotografie. Christel Stiasteny 
deelt tips om creatief aan de slag te gaan 
met sluitertijd, diafragma en flits. Je test 
de theorie door het fotograferen van de 
Turnhoutse torens.

de workshop vindt buiten plaats | meebrengen: 
spiegelreflexcamera met standaardlens/
groothoeklens, eventueel statief, versnapering

zaterdag 26 juni | 9 tot 13 uur 
dinsdag 29 juni | 13 tot 17 uur 
eerste afspraak: de Warande - Kuub,  
Rode Balie DINAMO 

12 euro

Torens schetsen
Trek er op uit en ontdek al schetsend vijf 
Turnhoutse Torens. Het is een proces 
van leren kijken en noteren, wat het 
eindresultaat ook is. Zwart-wit of kleur, 
aquarel of potlood,… jij kiest en creëert. 
Jos Van Meel geeft je feedback en daagt je 
uit, ongeacht wat je niveau of ervaring is. 

de workshop vindt buiten plaats | meebrengen: 
camera/smartphone, eigen teken- en/of 
schildermateriaal (schetsboekje, potlood, 
tekenpen, waterverf, penseeltje …), waterbakje 
en –flesje, zitje (licht) 

zondag 27 juni, donderdag 15 en 29 juli,  
12 en 26 augustus | 13.30 tot 16 uur 
eerste afspraak: de Warande - Kuub,  
Rode Balie DINAMO 

prijs voor de volledige reeks: 30 euro 
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MOOOV
The Tower
Een mooie animatiefilm gebaseerd op 
verhalen van vluchtelingen die nu nog in 
de kampen wonen

Warda is 11, vluchtelinge van de 
vierde generatie in een Palestijns 
vluchtelingenkamp in Beiroet. Er wordt 
in de hoogte bijgebouwd; in de loop der 
jaren ontstaan almaar hogere torens. 
Hoog in een van die torens ligt haar 
overgrootvader Sidi. Zijn dood nadert 
en hij geeft haar de sleutel van het huis 
waaruit hij ooit verdreven werd. 

zondag 27 juni | 15 uur 
kapel Heilig Grafinstituut | ingang via 
speelplaats Baron Frans du Fourstraat

6 euro | 4 euro (-26) 

8+ | de film is Engels gesproken, Nederlands 
ondertiteld

vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 juni 
doorlopend
in de stad

gratis

HEY! Het is... Hum... 
Dinges... Hum... 
TARZAN! 

Tijdens het weekend van het festival 
Turnhoutse Torens neemt Tarzan 
Turnhout over met zijn alom bekende 
oerkreet. Emilio López-Menchero plaatst 
in enkele torens geluidsinstallaties, 
zijn beschilderde reclamepanelen 
waarschuwen je al dat er iets te 
gebeuren staat, maar laat je vooral 
verrassen. Plaats je handen in een hoek 
van 90° rond je mond en gil gewoon mee! 



ONDER DEN TOREN 3333

Bibliotheek Turnhout, AR-TUR,  
Avansa Kempen, beweging.net
Wonen onder de kerktoren 

Gesprek met Vlaams Bouwmeester Erik 
Wieërs

Hoe wonen we in de toekomst? Onze 
verspreide manier van wonen brengt 
heel wat uitdagingen mee. De open 
ruimte staat onder druk. 

“Ik vind het iets te naïef om te zeggen 
dat we allemaal in een toren in de centra 
moeten gaan wonen. Puur wiskundig 
neemt een toren minder plaats in. Maar 
het is geen wiskunde. Het gaat over een 
samenleving die je opbouwt.” – Erik 
Wieërs in De Standaard, 24 april 2021

zondag 27 juni 
10.30 tot 12 uur 
Begijnhof, naast de Begijnhofkerk

2 euro
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PRAKTISCHE INFO

tickets 

vooraf reserveren via  
www.warande.be
014 41 69 91
de ticketbalie in de Warande

onthaal & ticketbalie 
tijdens het festival

in de Centrale Hal van de Warande
vrijdag en zaterdag van 9 tot 21 uur
zondag van 10 tot 19 uur

in openlucht

Het merendeel van de voorstellingen 
en activiteiten is in openlucht. Wees 
voorbereid op zon (waarschijnlijk) of 
regen (heel misschien).

#samentegencorona

Check vóór je bezoek onze website:  
www.warande.be/veiligheid. Hier lees 
je de laatste update van de maatregelen 
tegen Covid-19.

bereikbaarheid locaties

de Warande
adres
Warandestraat 42, Turnhout
met de fiets
gratis fietsenparking aan de ingangen
 met de bus of trein
plan je rit via www.delijn.be of  
www.belgiantrain.be
met de auto
betaalparking Indigo onder de Warande 
(adres: Wezenstraat, Turnhout)

Woontorens Parkwijk
adres
ter hoogte van Parkring 98, Turnhout
2,5 kilometer van de Warande
met de fiets
gratis fietsenparking aan de ingang
 met de bus
plan je rit via www.delijn.be 
 met de auto
parkeren op de Parkring

Huis Metten Thoren /  
Taxandriamuseum
adres
Begijnenstraat 28, Turnhout
450 meter (5 minuten) wandelafstand  
van de Warande

aan de Begijnhofkerk  
(Onder den toren)
adres
Begijnhof, Turnhout
750 meter (10 minuten) wandelafstand 
van de Warande

Kapel Heilig Grafinstituut  
(Onder den toren)
adres
ingang via poort A, Baron Frans du 
Fourstraat, Turnhout
750 meter (10 minuten) wandelafstand 
van de Warande
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eten & drinken

de Warande
café Barzoen
open op vrijdag, zaterdag en zondag
laatste update openingsuren op  
www.barzoen.cafe

Woontorens Parkwijk
pop-up torenbar Parkwijk 
(in openlucht)
vrijdag en zaterdag van 16.30 tot 22 uur
zondag van 13 tot 18 uur

Huis Metten Thoren /  
Taxandriamuseum
pop-up torenbar Taxandria 
(in openlucht)
zaterdag van 15.30 tot 22 uur
zondag van 13 tot 22 uur

Mee met de laatste 
nieuwe festivalweetjes? 
Volg @dewarande op 
Facebook en Instagram! 

Festival Turnhoutse Torens is een 
samenwerking van de Warande, 
MOOOV, de Bibliotheek, DINAMO, 
STORMOPKOMST, AR-TUR, KAAIMAN en 
m i k s en stad Turnhout.

Festival Turnhoutse Torens is het 
startschot van Stadstoeren, waarmee 
stad Turnhout samen met verschillende 
partners de hele zomer het mooie weer 
maakt in Turnhout.



kom op twee unieke  
locaties genieten  
van de zomer en  

het festival in onze  
pop-up torenbars!

EENMALIG TIJDENS  
HET FESTIVAL TURNHOUTSE TORENS! 

MEER INFO OP PAGINA 27 EN 28


