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DONDERDAG

Beste lezer

De resultaten zijn al wat verwerkt wat betekent dat het nu tijd is om een week 
te gaan cantussen! VTK voorziet deze week iedere dag een cantus en er zijn geen 

excuses om niet af te komen! Geniet nog eventjes van deze glorieuze samenkomst 
voordat de boeken weer open moeten en schuimend goud vloeisel zal de uwe zijn!

Groetjes, de Redactie

WOENSDAG

VRIJDAG

20u30 Walt disney cantus De Moete

20u30 Wat zullen we drinken cantus    Waaiberg

22u00 Aerobics feestje ‘t ElixIr

20u30 Worsten vs broodjes cantus       ‘t ElixIr 
   en Waaiberg

9u30 Wakker worden cantus ‘t ElixIr

23u00 Happy Hour ‘t ElixIr

20u30 Win the spin cantus The social club

19u30 Portfolio Evening   KAST01.52

DINSDAG 20u30 Wekelijks loopje        blok 6



Vicewoordje
Is jullie vorige week ook zo voorbijgevlogen zoals bij mij? Ik heb altijd het 
gevoel dat het maar 1 dag duurde, vol met reünies met vrienden, cantussen en 
feestjes. Hoewel de meesten vaker onder invloed van alcohol waren dan niet 
afgelopen week, is het toch weer heel ontnuchterd dat we weer onze ISP bij 
elkaar moeten puzzelen zodat we toch maar kunnen afstuderen in die 5 jaar. 
En voor de laatstejaars is nu ook het semester van de waarheid aangebroken: 
zal die thesis in juni af geraken? Zal uw augustus een thesis rijker zijn? Of 
ben je het studentenleven nog niet beu en maak je hem pas volgend jaar af? 
Volgende week meer in “Thesissen met de Vice” waar ik een update geef over 
de staat van mijn thesis na een belangrijke thesismeet. (Spoiler: het ziet er niet 
denderend uit)
Gelukkig voor de niet-thesisstudenten gaat het studentenleven gewoon 
vrolijk verder zonder zorgen en kunnen jullie blijven feesten tot jullie 
erbij neer vallen. En op het programma staan natuurlijk de cantussen 
van de cantusweek! Cantus maandag mee en spin to win leuke 
prijzen, zie hoe worstjes in broodjes zullen vliegen dinsdag en 
ga donderdag in stijl van de kaart met speciale bieren op de 
kaart! Als je niet bent binnengeraakt op een cantus kan 
je altijd de beentjes komen strekken op het Aerobics 
feestje dinsdag in ’t ElixIr!

Jarrit
Vice-Praeses VTK 2019-2020

Praeseswoordje
De mooiste vergelijkingen in het leven komen voort 

uit de meest random gesprekken. Dit hebben mijn 
geliefde vice en ik deze week mogen ondervinden. In 

aanloop van de openingscantus waren we last minute (net 
zoals het insturen van onze Bakskestekstjes) nog op zoek naar 

een thema om de cantus mee op te fleuren. De meest gestelde vraag 
in de afgelopen week was ongetwijfeld “Hoe waren je punten?”, wat 

ons direct naar het thema van buizen leidde. Als we denken aan buizen, 
denken we uiteraard automatisch ook aan loodgieters. En als we denken 

aan loodgieters, dan denken we ook weer vanzelfsprekend aan Super Mario. 
Inderdaad, beste burgerlijk ingenieur(-architect) in spe, na bijna 5 jaar studeren 
aan onze faculteit maken wij deze door logica ondersteunde redeneringen….
Waar vinden we nu de analogie tussen Super Mario en burgies/archies? Naast 
dat we beiden experts zijn in het omgaan met buizen, zijn de karakters van de 
vier loodgieters in Super Mario vaak terug te vinden in een P&O project: Mario, 
de heldhaftige leider van de groep die alles tot in de puntjes wilt plannen, Luigi, 
de onhandige persoon die er niet in slaagt een nuttige bijdrage te leveren aan 
het project, Waluigi, de eigenwijze persoon die alles beter weet en Wario, de 
assistent die steeds meer eist.
Om af te sluiten geef ik deze quote mee, speciaal voor alle mensen bij wie de 
punten toch wat tegenvielen: A Mario Brother never says 'can't', Luigi!.
Tot op een van de vele cantussen deze week, wie weet welke levenswijsheden 
er daar naar boven komen…

Daphne
Praeses VTK 2019-2020
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Openingsuren
     Theokot  Cursusdienst ‘t ElixIr

Maandag    10u30-18u00  12u30-14u00 en 18u00 - 19u00 22u - ...

Dinsdag    10u30-18u00  12u30-14u00 en  18u00 - 19u00 22u - ...

Woensdag    10u30-18u00  12u30-14u00 22u - ...

Donderdag    10u30-18u00  18u00 - 19u00 22u - ...

Vrijdag         10u30-16u00  GESLOTEN     GESLOTEN
    

Openingsuren

Cursusdienst
Vanaf deze week zitten we terug in ons normaal ritme en is 
het theokot terug open om te komen eten. Vanaf nu hebben we 
een nieuw artikel in de aanbieding: de mega coole VTK-eco-cup. 
Kom hem voor maar €1,00 kopen in de Cudi. Wij verwachten maandag-
middag (17/02) een nieuwe levering van cursussen en handboeken en zul-
len die proberen zo snel mogelijk toe te wijzen. Kom zeker je boeken afha-
len voordat deze vervallen, maar vergeet de openingsuren niet te checken.

Onderwijsupdates

Vorige week woensdag hielden we de zevende editie van ons 
tweewekelijkse open onderwijsvergadering, het VTK Bureau. Dit tweewekelijks 
evenement verzamelt de mening van onze studenten rond een veelheid van topics. 
Het gevormde standpunt wordt vervolgens door VTK uitgedragen in Stura en LOKO. 
Starten deden we met de POC Biomedische technologie. Deze opleid-
ing zit momenteel middenin grote hervormingen. Eerst en vooral heb-
ben zij sinds kort hun eigen volwaardige bacheloropleiding, ook komt er in 
het academiejaar 2021-2022 een hervormde master, waar de nieuwe bach-
elor naadloos op zal aansluiten. Ook het postgraduaat wordt hervormd. 
Meer info vind je op volgende link https://www.mech.kuleuven.be/onderwijs/
bmt/2019-11-27-bmt-bachelor-master-hervorming.pdf . Vervolgens besproken we 
anderstalige opleidingsonderdelen. We stemden voor een verhoging van de max-
imumgrens van Engelstalig opleidingen, zowel bij de masters (waar het maximale 
percentage op 35% ligt) als bij de bachelors (waar dat 6% bedraagt). Een belangrijk 
gegeven waar we de aandacht op willen vestigen, is dat zolang je opleiding Neder-
lands is, je recht hebt om je examen in het Nederlands af te leggen, zelfs al wordt 
het vak in het Engels onderwezen. Vragen en opmerkingen zijn steeds welkom bij 
onderwijs@vtk.be.



 Events

DI 18/2: Sector Night Construction & Energy | Machinezaal 
TTI | 19u30 

Zie je jezelf in de toekomst werken in de sector construction? Of studeer 
je de master Energy en wil je kennis maken met je toekomstige werkgever? 
Dan ben je zeker welkom op onze Sector Nigh Construction en Energy! Alle 
studenten uit de 3e bachelor, 1e of 2e master zijn op dinsdag 18 februari 
uitgenodigd in het TTI, waar VTK Bedrijvenrelaties 5 bedrijven uit de sector 
construction en 4 bedrijven uit de sector energy heeft uitgenodigd voor een 
presentatie. Achteraf is er een receptie voorzien, zodat je kan napraten met 
je medestudenten of met je toekomstige werkgever.

Voor de sector Construction kan je kennis maken met de volgende bedrijven: 
Besix, Jan de Nul, TucRail, Tractebel, Sweco. Binnen de sector Energy zijn dit: 
Engie, Infrabel, Luminus, Tractebel.

Inschrijven is verplicht en kan via:  http://on.vtk.be/snconstructionenergy  ---
--------------------------------------------------------Do 
you dream of a future where you work in the sector Construction? Or do you 
study the master energy and do you want to meet your future employer? 
Then join us on our Sector Night Construction and Energy!  All students from 
the 3rd bachelor, 1st or 2nd master are welcome on Thuesday, the 18th of 
February, in the TTI, where VTK Corporate Relations has invited 5 companies 
from the sector Construction and 4 companies from the sector Energy to 
give a presentation. Afterwards there is time to catch up with your fellow 
students or your future employer during a reception.

For the sector Construction, the companies are:  Besix, Jan de Nul, TucRail, 
Tractebel, Sweco. For the sector Energy, we have invited: Engie, Infrabel, 
Luminus, Tractebel.

Register now! http://on.vtk.be/snconstructionenergy

DI 18/2: Aerobics feestje | ‘t ElixIr | 22u00

Gooi de beentjes los, rek de spieren en haal die flashy beenwarmers uit de 
kast, want wij toveren de fak om tot een heuse Aerobics zaal. Ook gepaste 
verfrissing zal voorzien worden om de energie hoog te houden. 
PROMO'S 
Wake me up  €2 
Sportdrank  €0.5.

DO 20/2: Portfolio Evening | Tekenzaal (KAST01.52) | 19u30

Existenz en VTK nodigen je van harte uit op de PORTFOLIO AVOND, een unieke 
kans waar gerenommeerde architectenbureaus tips komen geven over het 

opstellen van een goed portfolio.

Een sterk portfolio is van essentieel belang bij het solliciteren voor 
een stage of vaste job. Het is een aantrekkelijk en to-the-point 

medium om je kwaliteiten te verkopen aan je toekomstige 
werkgever. Maar wat kan jouw portfolio nu juist doen 

uitspringen tussen alle andere? Professionals geven een 
uniek inzicht in hun recruiting-proces en waarop zij 
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letten bij het screenen van ontvangen portfolio’s.

Het zal doorgaan in de TEKENZAAL in het Arenbergkasteel en de deuren 
openen om 19h30. Geniet nog van de aansluitende receptie in de SALONS die 
uitzonderlijk worden opengesteld aan de Ir. Architecten.

Inschrijven via on.vtk.be/portfolio_evening

ZO 23/2: I just KAN’t wait to be king fakfeestje | ‘t ElixIr | 
22u00

Ben je een eerstejaar die al veel over onze fakbar heeft gehoord, maar er 
nog nooit is binnengeweest? Of ben je eerder een ervaringsdeskundige die 
zeker nog eens terug wil komen? Wel, voor beide is hier het fantastisch 
openingsfeestje van Kanweek, de eerste- en tweedejaarswerking van VTK. 
Laat je leiden naar ’t ElixIr en laat de avond escaleren tot een waanzinnig 
feest waar ook een gratis vat zal te vinden zijn. Naast onze gewoonlijke 
geliefde Stella, kun je er ook genieten van enkele fantastische cocktails, zoals 
een Mufasa of een lekkere Scar.

MA 24/2: ExxonMobil Technology Seminar & Reception | 
Aula Kasteel | 19u30

Energy and Environment: The Dual 
Challenge. Ons Energy Outlook rapport 
beschrijft de toekomstige trends in 
de energievraag, -bevoorrading en 
-technologie. Het is het resultaat van 
uitvoerig onderzoek in meer dan 100 landen. 
Dit wordt jaarlijks opgesteld en vormt de 
kern voor ExxonMobils bedrijfsplanning. 
Hierin zien we een duidelijke Dual 
Challenge naar boven komen: hoe 
komen we tegemoet aan de stijgende 
energiebehoefte en minimaliseren we 
tegelijkertijd de impact op het klimaat? 
Een zeer interessante uiteenzetting, aangezien jullie als toekomstig ingenieur 
meer en meer met de energiekwestie te maken zullen krijgen. Op 24 februari 
geven wij een toelichting over deze materie. Hierbij is er zeker de mogelijkheid om 
al jullie vragen te stellen. De presentatie wordt afgesloten met een hapje en een 
drankje, jullie aangeboden door ExxonMobil. Op deze receptie met Meet & Greet 
zullen heel wat jonge ingenieurs aanwezig zijn, zodat jullie met hen nog kunnen 
nakaarten over wat belooft een zeer interessante avond te worden.
Inschrijven kan via on.vtk.be/exxonseminar. Deadline voor inschrijving 
is 21 februari. De plaatsen zijn beperkt, dus wees er snel bij. 
Aarzel niet om ons te contacteren voor meer info!

Anouk (anouk.dilissen@exxonmobil.com)  
Julie (julie.vermeersch@exxonmobil.com)   
Pieter (pieter.meulemans@exxonmobil.com)

University Team KUL Engineering

Energy and Environment: The Dual Challenge

Technology Seminar & Reception

Date: Monday, 24th of February, 2020
Location: Kasteel Arenberg
Time: 19u30
Subscription:   www.vtk.be
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DI 25/2: Circle of Life cantus | Waaiberg | 20u30 | Tequila 
Sunrise: €12/15 L/NL | Water/eigen drank: €4/6 L/NL

Hakuna Matata, no memories for the rest of your day. Kanweek presenteert 
de cantus die je niet wilt missen. Niet alleen word je ondergedompeld in de 
sfeer van The Lion King, maar krijg je ook de kans om je innerlijke leeuw naar 
buiten te brengen. Als dat nog niet overtuigend genoeg is, gaan we ook nog 
eens cantussen op Tequila Sunrise. Waar wacht je nog op? What’s the motto 
with you? Dit is jouw kans om de beste avond ooit te beleven!

De inschrijvingslink komt online op dinsdag 18/02 om 19u00.

WO 26/2: K(L)An you feel the love - Speeddate Kanweek & 
KLA | Cruysberghs | 19u30 | €2/3 VVK/ADK

Aah, februari, de mooiste maand van het jaar, 
Als je natuurlijk niet single bent weliswaar.  
Al is deze maand voor alleenstaande winkeleigenaars wel een festijn, We 
vieren deze maand namelijk Valentijn.  
Oh, wat is het toch leuk al die mensen die hun relationshipgoals op hun 
verhalen posten,  
En stoefen met hun cadeaus die pakken van mensen kosten.  Ach kom, 
Valentijn brengt ook meer dan commerce met zich mee, Om dat te weten 
moet je het wel kunnen vieren met twee.   
Al is dat wel makkelijker gezegd dan gedaan,  
Maar word niet te onzeker, wij hebben de ideale oplossing voor jou 
klaarstaan.  
26 februari wordt er een speeddate georganiseerd door jullie favoriete 
jaarwerking (KANWEEK!!!!),  
Kom een keer kijken en fix datgeen dat altijd onmogelijk leek.  
Misschien heb je wel geluk bij dat ene lekker ding,  
En is Valentijn volgend jaar ook voor jou een geweldige beleving!

DO 27/2: BBQ & prédrink | Theokot | 18u00 | €2,5/3,5

Heb je weer geen zin om te koken? Niet getreurd, Kanweek to the rescue! 
Schuif je voetjes onder tafel en geniet van een heerlijk barbecue die slimy 
yet satisfying zal zijn. Nadat jullie een goed fondke gelegd hebben, vliegen we 
er wat steviger in met een geweldige prédrink. Drankspelletjes zullen er zijn, 
want wie wil er nu nuchter aankomen op de TD der Heverleese kringen? Be 
ready voor een hevige boîtsesh.

De verschillende menu’s voor de BBQ zijn: Simba: €2,5 (2 vleesjes), Mufasa: 
€3,5 (3 vleesjes), Zazou: €2,5 (2 veggi). En voor de dorstige onder ons voorzien 

we frisdrank, sangria, Stella, jenevershotjes en heerlijke cocktails.

DO 27/2: TD der Heverleese kringen | Alma 3 | 22u00 | L/
NL €4/€5

Ben jij klaar om het beest in jezelf los te laten? Durf jij je soms wel 
eens als een aapje te gedragen? Of heb je een knappe tijger gezien 

bij een van de andere kringen? Dan heb jij geluk want  voor het 
derde jaar op rij is het weer tijd voor de kringen van Heverlee 
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om het dak van Alma 3 eraf te blazen met een spetterende TD!  Houd dit evenement 
goed in de gaten voor meer info over de voorverkoop en winacties!
Ticketverkoop op 17-18 februari in het TTI en 19-20 februari in Alma 3 tussen 12u30 
en 14u.

-------------------------------------------------------------------------------

Are you ready to let the animal out? Do you sometimes behave like a little monkey? 
Or have you seen a tiger from a different student association that you would like to 
tame? It's your lucky day because for the third year in a row the student associations 
of Heverlee are ready to blow the roof off of Alma 3 with a mind-blowing TD. Keep 
an eye on this event for more info about the pre-sale and contests! Ticket sale on 
februari 17th-18th in the TTI and februari 19th-20th in Alma 3 between 12u30 and 14u.

STUDENTKART
TROPHY2O2O

www.karttrophy.be/nl

Scoor 
jouw stage 
én maak 
kans op 
€ 5 000 

om te reizen!

Reischeque:

Met de steun van

De spoorwegwerkenwereld heeft jou nodig!

19
maart
2O2O
Brussels Kart
Groot-Bijgaarden

Ruwbouw & Algemene Aaneming

91104-Student Kart Trophy 2020_A5.indd   2 4/12/19   14:46



Berichten

IFB

Het nieuwe semester is begonnen, daarmee gaat de IFB ook terug van start 
hoera! Het aantal matchen begint stilaan te korten dus vergeet zeker niet nog een 
matchke mee te pikken. Daarna beginnen we hopelijk aan de tweede ronde van 
de competities. 
Bij deze het speelschema van de week:

• Maandag 17/2:  
 - 22u, Zaalvoetbal Heren tegen Wina, UCLL Unit 1

• Woensdag 19/2:  
 - 19u, Basketbal Heren tegen Wina en Diana, UCLL Unit 3  
 - 20u, Veldvoetbal Dames tegen Psychologische Kring, KG2

• Donderdag 20/2:  
 - 19u, Volleybal Heren tegen Farmaceutica, TSH Unit 2

Meme





                  Recruitment Solar Drink

Het Belgische Solar Team is op zoek naar een nieuw 
team om de negende Belgische zonnewagen te bouwen en 

onze titel te verdedigen tijdens het wereldkampioenschap voor 
zonnewagens in 2021 in Australië.

Hiervoor zoeken we enthousiaste studenten die klaar zijn om op 15 
maanden tijd een zonnewagen te ontwerpen, te produceren en te testen 

om het vervolgens op te nemen tegen studententeams van over de hele 
wereld tijdens een challenge van 3021 km dwars door Australië. Als teamlid 

kom je in aanraking met state-of-the-art technologieën, ga je partnerships aan 
met de grootste bedrijven van België en ga je samen met een gepassioneerd team 
tot het uiterste!  
Heb je reeds je bachelor burgerlijk ingenieur behaalt of zal je die - als alles goed 
verloopt - dit jaar behalen, neem dan zeker een kijkje naar de verschillende 
vacatures op onze website. solarteam.be/vacancies
Indien een of meerdere vacatures je interesseren, twijfel dan niet om je CV en 
motivatiebrief - met vermelding van de posities waarin je geïnteresseerd bent - 
door te sturen naar recruitment@solarteam.be voor 1 maart 2020.
Om meer te weten te komen over het project en hoe het leven van een Solar Team 
lid er uitziet, nodigen we je graag uit op een van onze infoavonden op dinsdag 18 
februari of woensdag 19 februari, respectievelijk op Groep T en in het Theokot. 
Voor meer informatie kan je natuurlijk ook een mail sturen naar recruitment@
solarteam.be.
Tot dan!
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Aether  - CubeSat project Campus Geel

Autonoom Elektrisch ruimteTuig voor observatie van Hemel En aaRde
-- God van de atmosfeer, de lucht die de Goden inademen –

Al van kleins af zijn we gefascineerd door de ruimte. De oneindige afmetingen in 
combinatie met de onbereisde planeten en het mogelijks bestaan van buitenaardse 
levensvormen werken op de verbeeldingskracht van jong en oud. Getuige hiervan 
zijn o.a. het immense succes van films als Star Wars, ET, Star Trek, Alien, ...
Het AETHER (Autonomous ElecTrical veHicle for Extraterrestrial expeRiments) 
team verenigt ingenieurs die gepassioneerd zijn door ruimtetechnologie uit elke 
afstudeerrichting.  Het team specialiseert zich in de ontwikkeling van cubesats 
waarmee baanbrekende experimenten in de ruimte uitgevoerd worden.
Het bepalen van onze cubesat missie wordt o.a. beperkt door de afmetingen van 
de cubesat, de rekenkracht van de on-board computer en de verbeelding van het 
multidisciplinaire AETHER-team. We geven deze studenten de mogelijkheid om 
hun eigen missie uit te voeren in de ruimte. 
Jaarlijks worden experimentele tests beoogd met een weerballon. Tevens wordt 
er gestreefd naar een 4-jaarlijkse lancering waarbij de ontwikkelde cubesat met 
payload in een baan rond de aarde gebracht wordt.  Het AETHER-team stapt mee 
vanaf de initiële ontwerpfase tot en met de lancering en de opvolging van de 
ruimtemissie. 
Durf jij de uitdaging aan?

Meer info: 
Valentijn De Smedt (valentijn.desmedt@kuleuven.be)
Greet Baldewijns (greet.baldewijns@kuleuven.be) 
Rita Thijs (rita.thijs@kuleuven.be) 

Berichten
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Waar gaat het eigenlijk over?

Nord Stream 2 is een 1200 kilometer lange pijpleiding die 55 miljard kubieke meter 
gas per jaar kan vervoeren (ruim drie keer het gasverbruik van België). De pijpleiding 
loopt door de Oostzee en verbindt de Russische en Duitse havensteden. Duitsland 
en Rusland zijn het eens dat deze verbinding een stabiele gaslevering garandeert 
voor de afzienbare toekomst. Het project is gefinancierd door het Russische 
staatsbedrijf Gazprom en vijf Europese gasbedrijven.

De controverse

Tot nu toe werd aardgas voor West-Europa getransporteerd via pijpleidingen 
die door Oekraïne en enkele oostelijke EU-lidstaten liepen. Met Nord Stream 
2 zal de gasbevoorrading van West-Europa voortaan onafhankelijk zijn van 
de gasbevoorrading van Oost-Europa. Dat idee zorgt voor angst bij veel Oost-
Europese landen, met Oekraïne en Polen op kop, omdat Rusland al vaker aardgas 
heeft ingezet als politiek wapen. Meermaals al heeft Rusland de gastoevoer naar 
Oekraïne tijdelijk stopgezet om politieke druk uit te voeren op het land. Nu de 
West-Europese gasleveringen onafhankelijk worden van de Oost-Europese, wordt 
er gevreesd dat machtige landen zoals Duitsland en Frankrijk zich niet langer 
zullen storen aan Rusland wanneer het weer eens met de toevoer naar Oost-
Europa ligt te prutsen.

Boze Trump

Trump verwijt Duitsland dan weer dat het met deze pijpleiding nog afhankelijker 
wordt van Russisch gas. Het energieproject versterkt inderdaad de dominantie 
van het Russisch staatsbedrijf Gazprom op de Europese energiemarkt. Trump had 
echter graag gewild dat Europa voortaan Amerikaans gas zou importeren. Sinds 
de felle opkomst van schaliegas in de Verenigde Staten, exporteert ook Amerika 
namelijk gas. 

Energiewende

Ondanks alle kritiek blijven de Duitse regeringsleiders herhalen dat het 
energieproject noodzakelijk is om de Duitse doelstellingen te behalen inzake 
energie en klimaat. Angela Merkel heeft haar kiezers een “Energiewende” beloofd. 
Op korte termijn moeten zowel kernenergie als kolen verdwijnen uit de energiemix 

van Duitsland. Om energietekorten te vermijden moet er daarom gezocht 
worden naar alternatieven. Aangezien hernieuwbare energie slechts een deel 

van de oplossing kan bieden, rekent de Duitse regering ook op Russisch 
aardgas om in de toekomstige vraag naar energie te voorzien.

 
Simon Van den Eynde - Auteur YERA

Nord Stream 2
Hoe een Duits-Russisch energieproject het Westen verdeelt
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Cultuurtips

DI 18/2 - WO 19/2: Film: Il Traditore | Cinema ZED (STUK) | 
Gratis

Italië, begin jaren '80. De strijd tussen de verschillende maffiaclans in Sicilië bereikt 
een hoogtepunt. Tommaso Buscetta, een hooggeplaatst lid van de Cosa Nostra, 
duikt onder in Brazilië. Intussen worden zijn vertrouwelingen één voor één vermoord. 
Wanneer Buscetta opgepakt wordt door de Braziliaanse politie en vervolgens 
uitgeleverd aan Italië, neemt hij een beslissing die de geschiedenis zal veranderen: 
hij zal als eerste de omertà doorbreken en de interne werking van de organisatie 
publiek maken. In ‘Il Traditore’ brengt Italiaans grootmeester Marco Bellocchio 
(La condanna, Vincere) niet alleen een sensationeel stukje van zijn vaderlandse 
misdaadgeschiedenis tot leven, maar brengt ook een fascinerend portret van de 
persoon achter de befaamde ‘verrader’: van zijn jeugd als ambitieus boefje tot de 
oude crimineel die in Amerika leeft onder getuigenbescherming.

TOT 1/3: Artefact 2020: Alone Together | STUK|  Gratis

Artefact is een tentoonstelling en festival waarin hedendaagse kunst, actualiteit en 
maatschappelijke uitdagingen centraal staan. Onder de titel ‘Alone Together’ focust 
Artefact in 2020 op ideeën rond de betekenis van ‘alleen-zijn’ en ‘samen-zijn’ in de 
huidige samenleving. De expo stelt vragen als: Wat betekent ‘alleen zijn’? Hoe verhoudt 
het zich tot eenzaamheid? Kunnen we eenzaamheid i.p.v. vanuit een individueel 
standpunt ook bekijken vanuit meer structurele (sociale, culturele, economische, 
technologische, architecturale) krachten? Hoe verbinden we ons met elkaar? Wat 
is de kwaliteit van onze interpersoonlijke relaties en welke rol spelen sociale media 
en andere communicatietechnologieën daarbij? De kunstwerken proberen een 
licht te werpen op deze soms gevoelige vragen. Ze confronteren, maar bieden ook 
perspectief en reiken soms een uitweg aan, al was het maar tijdelijk. Artefact is meer 
dan een tentoonstelling. Een uitgebreid programma aan concertavonden, clubnights, 
lezingen, films en workshops laten je toe om op een andere manier in het thema te 
duiken.

Benieuwd naar alles wat cultureel is in Leuven of naar onze eigen activiteiten? Wordt 
dan lid van onze Facebookgroep via on.vtk.be/cultuurcommunity.

Ken je zelf een tof evenement dat je in onze rubriek wilt laten vermelden? Laat het 
ons weten op cultuur@vtk.be.
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Raadsel van de week

Wat was was voordat was was was?

Stuur je antwoord naar raadsel@vtk.be en maak kans op een BOL.com-bon ter 
waarde van €20. 

De laatste winnaar van vorig semester is Bjorn Portier en mag zijn prijs op blok 6 
afhalen.




