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Univers mystérieux
terrain vague

Fabienne

J’entends
J’écoute des fois
mais je n’analyse pas
ou à peine
Je me laisse aller à mon intuition
pour sentir
ce qui résonne
entre les notes
Quelques fois j’écoute en boucle
les mêmes morceaux
pour tenter d’en intégrer
la quintessence
Comme une ritournelle d’enfant
une captivante méditation
Jusqu’à ce que j’éprouve à mon tour
l’impossible du temps qui passe

Nederlands, Frans
12.03 en 26.03
15:00 - 17:00
Agora
hier inschrijven

za 12.03
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00

za 26.03
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00

‘Terrain vague’
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I.
“Mijnheer, ik wilde alleen weten of je hier nog woont, ik zag je hier dikwijls voorbij wandelen,
maar dat is al een tijd geleden.” “Jawel, ik woon hier nog, ik wandel hier nog altijd voorbij,
maar niet op vaste uren.” “O ja, dit is eigenlijk alles wat ik je wilde vragen.” Verbeeld ik me
dat een traan onder haar oog hangt? Ik geef ze in een opwelling van verwarring, een vlugge
afscheidskus en wens een goeie namiddag: “Je vous donne la bise, bon après-midi”. Ik voel me
opeens zo licht, zwevend over een natte trottoir. ik kan me moeilijk voorstellen dat ik zo gevolgd ben of wordt of dat ik toch blijkbaar niet volledig onzichtbaar leef.

Georges

II.
Mensen zijn jagers geweest gedurende 99,5% van hun bestaan als soort. Om te jagen is een
killersinstinct nodig. Het zijn de mannen die jagen, het zijn hoofdzakelijk mannen die geweld
plegen, ook ter verdediging tegen andere clans. Bij de mensen wordt het buitgemaakte vlees
meticuleus verdeeld, anders dan bij chimps of bonobo’s. Om te kunnen jagen hebben we de
hersenenen van een tijger nodig. Bijna alle gedode mensen zijn gedood door andere mensen.
Dit komt ook voor bij leeuwen en gorilla’s. Enkele cijfers: 80 moorden op honderd worden gepleegd door mannen, dat is het laagst gemeten percentage. Bij sommige maatschappijen worden 20 moorden op honderd gepleegd door vrouwen, dat is het hoogst gemeten percentage.
Er bestaat geen enkele maatschappij waarbij vrouwen meer moorden plegen dan mannen.

III.
Zeer melancholisch deze avond. Daarnet dacht ik nog: kan ik wel leven in de reële wereld? Of is die wereld wel reëel?
Ik zie allerlei mensen op terrasjes gezellig keuvelen onder een late zalvende avondzon. Het is alsof, of is het reëel, ik
er in het geheel niet bij hoor. Ik besluit naar mijn studio te gaan en een verhaal te beginnen. Ik heb daar al een ganse
dag over nagedacht. Nu moet het werkelijk gemaakt worden. Vandaag heb ik met mijn vrouw het kerkhof bezocht
waar haar dochter begraven ligt. Ook een andere bekende, een gewezen collega-vrijwilliger heeft daar zijn laatste
rustplaats gevonden.
Felix, hoe is hij in mijn leven binnengedwarreld , en hoe heeft hij ons vederlicht verlaten . Vederlicht, hij woog geen
dertig kilo toen hij begraven werd, zijn tanden waren er allemaal uit, hij had geen honger meer gehad.

‘Sintels’
Nederlands, Frans
12.03 en 26.03
15:00 - 17:00
Agora
hier inschrijven

Even later zijn we op weg naar het Thieffry-metrostation. Een dreigend grillig wolkendek, met
in de verte een glimp zonlicht die er doorheen priemt.

15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00

15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00

Kwart voor acht als ik wakker word. Nog donker. Vanop mijn terras zie ik hoe de mensen zich
in het duister onder de kerstverlichting naar hun bezigheden begeven. Er staat veel wind. Ik
voel me moe, moeilijk om de dag aan te vatten. Aan de overkant gaan de lichten in de appartementen aan. Op het nieuws wordt gezegd dat Charlie Hebdo op 3 miljoen exemplaren
zal gedrukt worden. Ik weet dat het een moeilijke dag wordt en, eerlijk gezegd, zie ik er wat
tegenop.
Het is nog altijd winderig als ikzelf op het trottoir loop. Naar de Elf Novemberlaan. Aan de
Jachtlaan, op het Acaciaplein is het kruispunt door de politie afgezet. Niemand mag de straat
oversteken. Langs een omweg kom ik aan bij het appartement van mijn vrouw. Ze vertelt dat
de straten afgezet zijn wegens een bomalarm, net gehoord op het nieuws.

za 12.03

za 26.03

IV.
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Tatiana

L’Amour? Sûrement pas le fruit du hasard.
L’Amitié? Propage sa douce vérité.
Ne pas catégoriser, traiter chaque mot comme une entité.
Ne dirons-nous pas de certains vieillards qu’ils ont dans le regard une éternelle
jeunesse? Ces gens que le temps semble avoir oublié de blesser, ces personnes
qui ont comme logique que chaque difficulté, amène de nouveaux apprentissages, qu’après un pas, l’autre suit…
Encouragez-moi avant que ce ne soit le néant, encouragez-moi à trouver ma
place parmi les géants.

‘Ma vérité’

Nederlands, Frans
12.03
15:00 - 17:00
Agora
hier inschrijven

za 12.03
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00
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Een lief sprookje
wou (nu) wel eens echt leven,
een wijze tovenaar veranderde
het daarom in een zilvergroen eendagsvliegje,

Hanne

Om (nu) alles uit zijn kortstondige bestaan
te kunnen puren,
vloog het fijne vliegje
zich uit de naad,
maar toen de avond viel,
viel ook ons vliegje
morsdood neer en belandde zo weer
in sprookjesland,
daar leefde het nog lang en gelukkig,
Sprookjes en leven scheiden meestal in den echt,
wist de tovenaar al heel lang voor er
sprookjes bestonden en hij wandelde rustig
van de okergele morgenstond naar
de baksteenrode avondschemer,
heel kalm en vredig want hij
had nog de godganse dag voor de boeg.
(P. Kauwenberghs)

‘Sprookje’
Nederlands & Frans
26.03
15:00 - 17:00
Agora
hier inschrijven

za 26.03
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00
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Iris

Dankzij haar studiekeuze Film en Televisie belandt
Iris uit Nederland in Brussel. Ze kiest ervoor om
psychologische verschijnselen in beeld te brengen
omwille van haar broer. Haar interesse in de psychologie leidt tot een engagement als buddy. Zo
ontmoet ze iemand met wie ze haar grootste passie kan delen. Dit verhaal neemt je mee op sleeptouw in de wereld van ontmoeting.

‘Een ogenblik
met een open blik’
Nederlands
26.03
15:00 - 17:00
Agora
hier inschrijven

za 26.03
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00
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Johan

Johan leeft zich graag uit op drums en percussie allerhande,
maar zijn liefde voor muziek reikt veel verder dan dat. Hij is
een echte Brusselaar en dat voel je in zijn humor.

‘Muziek en humor’
Nederlands, Frans
12.03 en 26.03
15:00 - 17:00
Agora
hier inschrijven

za 12.03
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00

za 26.03
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00
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‘Tussen
utopie en
een ideale
wereld’

Koen

Er was eens … een grote leegstaande ruimte in hartje Brussel waar mensen komen bricoleren, skaten, films kijken, koken, muziek maken, feest vieren …
Te midden van deze drukte veroverde ook KYVOS haar plek. KYVOS is een groep mensen met
een psychische kwetsbaarheid die wekelijks samenkomt. Ze hebben er maanden gebouwd
aan hun eigen plek binnen de grote ruimte en zijn er ondertussen niet meer weg te denken.
Alle gebruikers van het gebouw komen eerst even langs KYVOS voor een babbeltje. Hier borrelt de spirit van de plek op.
Is dit een realistisch micromodel van een maatschappij op mensenmaat? Of is het slechts
wishful thinking?

Nederlands
26.03
15:00 - 17:00
Agora
hier inschrijven

za 26.03
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00
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Kroko l’Eclair Joyeux, dit le Troane Bard, geboren Bruno
A.M.A. De Clerck-Pieters in hartje Brussel, snorkelt door het
leven als een uiterst veelzijdig en hoogsensitief ketje, nen
echte kiekefretter quoi, maar bovenal klopt hij overuren als
getogen dichter-sjamaan. Overuren ja, want zowel poëzie als
sjamanisme zijn extreem veeleisend en vergen een zeer lange
leertijd.

Kroko

Bovendien gaat het bij sjamanisme (het onverenigbare verenigen) meer dan alleen maar over geestesreizen en bij poëzie
draait het verre van alleen om het woord (het onzegbare
zegbaar maken). Neen, het gaat hier om een levenshouding,
een zijnstoestand meer nog dan een doe-toestand.

Ugh from a 7,5-Poëtic Personality!!!!!!!!
Bruno AMA, WWV’er v/d (g)gz
Bereidwillige Cobra & Kroko L’éclair Joyeux
WelWillende Wolf & Kadeike’t Pateike
Mr. De Clerck & Bibi
PLBM’er

De overuren van
de dichter-sjamaan
Nederlands, Frans
12.03 en 26.03
15:00 - 17:00
Agora
hier inschrijven
za 12.03
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00

za 26.03
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00
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Mich

Als familie wordt je flink geraakt als iemand van het gezin ziek wordt.
Wat was, is niet meer. Zeker als er een psychisch probleem gerezen is.
Toch moet je verder, op welke manier ook. En dat kan!
Anders dan vroeger misschien, ook mooi. Niettegenstaande alles.
Hoe omgaan met vreemde reacties, wat doen als het je niet meer lukt?
Het ligt niet voor de hand. Zoeken is de opdracht. Praten indien mogelijk.
Liefde en respect, de drijfveer. Werken aan herstel, voor elk in het gezin: een must!
Contact houden waar mogelijk. Inzicht krijgen in wat er gebeurt. Hulp zoeken.
Steun van je omgeving kan: stel je er voor open … praten doet deugd.
Wie niet weet, kan het niet vatten. Leg het uit.
Betrek betrokken vrienden en familie en deel met lotgenoten. Je leert er heel veel
van.
Samen sterk worden en sterk houden. Zorg voor jezelf in de eerste plaats. Het moet.
Er is veel veranderd. Veel moet nog veranderen. Er is hoop. Je staat er niet alleen
voor.

‘Ik ben de mama, hij de zoon.
Papa is er ook. En ook zus!’
Nederlands
26.03
15:00 - 17:00
Agora
hier inschrijven

za 26.03
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00

10
Nadia (43) is een open boek. Altijd geweest. De voorbije 20 jaar
had ze meerdere korte psychoses, vlagen van verwardheid,
waar droom en realiteit door elkaar vloeiden. Dat waren wonderlijke, magische momenten; afgewisseld met nachtmerries
waarbij ze werd vastgebonden en opgesloten. Wat was echt,
wat was fictie? Waren het mystieke ervaringen? Of de brouwsels van een verziekt brein? Ze zocht antwoorden, in boeken,
bij lotgenoten, op het internet.

Nadia
Mahjoub

Elke psychose werd gevolgd door een depressie, angst en
zinloosheid vierden dan hoogtij. Maar ze krabbelde telkens
weer overeind, en dit lukte haar steeds beter en makkelijker,
gesteund door het efficiëntste medicijn: een cocktail van liefdevolle steun en aanwezige vriendschap. En laat dat nu net
datgene zijn wat in de zorg ontbreekt wanneer iemand in een
acute psychose wordt opgenomen in een ziekenhuis…
Nadia is een open boek, met een hoofdstuk over pijn en verlies, een hoofdstuk over magisch bewustzijn, een hoofdstuk
over tijd, relativiteit en een persoonlijke ontmoeting met Albert Einstein, een hoofdstuk over hoop, vechtlust en activisme
... Een open boek, waar nog niet alle hoofdstukken van geschreven zijn.

Nederlands
12.03 en 26.03
15:00 - 17:00
Agora
hier inschrijven

‘Open boek’
za 12.03
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00

za 26.03
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00
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Rafta

‘Angel’ noemde zij hem, omdat de gedrapeerde sjaal rond z’n
schouders zijn silhouet in de zon twee engelachtige vleugels leek
te geven.
Rafta en Nidia beleven een coup de foudre wanneer ze mekaar
vijf jaar geleden ontmoeten in haar geboortestreek in Portugal.
Zodra Rafta terug in België is, maken ze plannen voor een volgende ontmoeting. Het grillige parcours van het leven dwarsboomt hun weerzien: Nidia verliest haar ouders, verhuist naar
Zuid-Frankrijk, stort zich op een veeleisende job en verdeelt haar
weinige vrije tijd tussen haar grootmoeder in Portugal en haar
broer in Parijs.
De tijd glijdt voorbij en bij Rafta slaat de vertwijfeling toe. Andere levens en liefdes doorkruisen zijn pad, het weerzien komt er
niet, het contact lijkt te verwateren. Rafta reist doorheen de wereld en ziet overal engelachtige sculpturen of afbeeldingen van
engelen die hem aan Nidia herinneren.
Is Nidia een dierbare herinnering, een melancholie die hij moet
koesteren, zonder meer? Is ze een geïdealiseerd beeld, het illusoire voorwerp van zijn verlangens? Bestaat Nidia echt en is zij zijn
Ware Liefde, het geluk waarvoor hij moet vechten? Of is Nidia
ingebeeld? Verwordt ze - langzaam maar zeker - tot een digitaal
contact op internet, een obsessie die steeds meer los staat van
de realiteit?

Nederlands, Frans
12.03 en 26.03
15:00 - 17:00
Agora
hier inschrijven
za 12.03
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00

za 26.03
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00

‘Angel’
(a lovestory in fado)
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“Kan je voor mij een koffie halen a.u.b.?” vroeg
ik tijdens een straatfeest. Zoals steeds antwoordde de man met weinig woorden. Ditmaal slechts met het krachtige doch bevleugelde woord “ok”. “Met melk en suiker”, voegde ik
er nog snel aan toe.

Ruth

Enige tijd later kwam de man met een zekere
trots aangelopen met een pak suiker, een brik
melk en een pakje koffie van 250 gr in zijn
handen.

Deze en vele andere anekdotes zijn het resultaat van jarenlange ervaring in Brussel en Nieuw-Zeeland. Sommige verhalen zijn hilarisch, andere uitzinnig, droevig, scherp, hoopvol, intriest …. Kortom,
een hele waaier aan emoties, steeds met zeer veel liefde voor de gelabelde medemens.
‘Een ontwapenende eerlijkheid. Voor mij al het boek van het jaar!’
een ex-collega

‘Zowel luchtig en ontspannend als diepgaand en intelligent – een zeldzame combinatie’
haar echtgenoot

‘Briljant en adembenemend. Met dit boek bewijst Ruth dat ze een rasvertelster is.
Dit is een echt meesterwerk.’
mijn alter-ego

Nederlands
26.03
15:00 - 17:00
Agora
hier inschrijven

‘Onvergetelijke
anekdotes!’
za 26.03
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00
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Saartje

‘Niet meer alleen’
Ik zie eenzaamheid.
Ik zie mensen die het opgeven.
Ik zie mensen die opgegeven worden.
Nooit meer buiten.
Alleen is maar alleen.
Alleen is maar alleen.
Daar met z’n twee.
Ik zie mensen die de moed bijeenrapen.
Ik zie mensen die helpen.
Ik zie vriendschap.

Nederlands
12.03
15:00 - 17:00
Agora
hier inschrijven
za 12.03
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00
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Yves

Le dernier jour, personne ne le sait.
Le dernier jour, personne ne l’attend vraiment.
Le dernier jour, nous surprend peut-être.
Et nous sommes peut-être conscients que c’est le dernier, comme un pressentiment.
Mais, si c’était le dernier jour, que ferais-je?
Pour moi-même? Pour les autres?
Difficile et embarrassant n’est-ce pas?
Je pense que si c’était le dernier jour, j’essaierais de dire merci.
Merci à tous ceux qui m’ont fait du bien, consciemment ou inconsciemment.
Merci à tous ceux qui m’ont aimé, publiquement ou secrètement.
Merci à tous ceux qui ont voulu m’aider d’une façon ou d’une autre et qui n’ont pas réussi,
car je sais qu’on ne gagne pas toujours toutes les guerres, ni toutes les batailles.
Merci aussi à tous mes ennemis visible, car ils m’ont peut-être aide d’une manière ou d’une autre à
évoluer dans ma propre vie.
Merci aussi à tous mes ennemis invisibles car je sais qu’ils existent.
Et enfin, je dis merci à la vie, car la vie est un perpétuel changement auquel il faut s’adapter, un
équilibre dynamique à trouver peut-être. Le bonheur se trouve dans le chemin ou dans le parcours
et non dans la destination ou but final.

‘Gratitude’

Frans
12.03
15:00 - 17:00
Agora
hier inschrijven

za 12.03
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00

André

Het moet je maar overkomen: plots de gedragingen van je eigen kind van 19 jaar
niet meer kunnen plaatsen, noch er een logica in vinden. Vijftien jaar later vraagt
hij: “Papa, wat is er toch met mij gebeurd in mei 1999?”
Tussen die twee momenten in ligt zowel een hellevaart als pogingen tot structureren en dus licht in de duisternis vinden.
Natuurlijk denk je achteraf dat wat er gebeurd is voorspelbaar was, of er een bepaalde logica in zat: speciaal gedrag op school, ongewone gave van empathie met
mensen in nood, vlot taalgebruik om met hen in contact te komen, kracht om een
supersnelle halve marathon te lopen, oplossingen vinden voor een ongekend mathematisch probleem.
Wanneer het leven van je kind aan het kantelen is, moet je zelf recht blijven. Met in
gedachte de volkswijsheid: zorg dat je niet met twee in de put valt, want anders
kan jij hem er niet meer uithelpen. Het klinkt eenvoudiger dan het is.
En dan is er de nutteloze, want niet werkzame, schuldvraag. En ook: komt het
nog goed? Wat na ons? We zoeken elke dag opnieuw antwoorden, zo goed en zo
kwaad mogelijk.

‘Met vallen en opstaan’
Nederlands
26.03
15:00 - 17:00
Agora
hier inschrijven

za 26.03
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00
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