Horizonzin

Over de kunst van
het kijken

Astrid Haerens groeide op in Zwevegem. Nu
woont ze in Brussel, waar ze werkt als auteur.
Voor het Festival van het Landschap keerde ze
terug en verkende ze het landschap van haar
jeugd, haar wortels, de grondtonen die haar
mee vormden tot wie ze vandaag is. Laat je
onderdompelen in het landschap van SintDenijs en ontdek de vele poëtische verhalen die
de streek in zich draagt.
Tekst, concept & stem: Astrid Haerens

“Ik vraag me af: kom ik terug naar dit uitzicht
om mij te herinneren?
Of net om te vergeten?
Kan ik wat in me zit en aan me plakt
hier van me afschudden,
opgooien als een pluimpje in de lucht,
herinneringen, gedachten, de tientallen levens,
de meisjes, de vrouwen die ik ben kan ik ze hier achterlaten?
Alles weg laten waaien?

Festival van
het Landschap
Luisterfietstocht
Sint-Denijs

Tot het landschap in mijn hoofd
opnieuw een leeg doek,
wit als de onderbroeken hier zorgzaam aan de
waslijnen opgehangen:
onbezoedeld, vlekkeloos, als nieuw.”

Het Festival van het Landschap nodigde
Astrid Haerens uit om de streek te verkennen.
Op basis van haar indrukken maakte ze een
luisterfietstocht. Aan de hand van deze podcast
kijk je anders naar het landschap van SintDenijs.
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Luisterpunt 1: Sint-Denijs dorp: het oude perron aan
de Trimaarzate
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Luisterpunt 2: Kooigembosstraat: het rustbankje in
de bocht, vlakbij het Kooigembos
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De luisterfietstocht is 19 km lang. Op de
route liggen vijf luisterplekken waar je halt
kan houden en kan luisteren naar een online
audiofragment van ongeveer 5 minuten.
Hiervoor heb je een smartphone of tablet nodig,
een hoofdtelefoon en een fietskaart.

Luisterpunt 3: Priesterstraat: Tontekapel
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Luisterpunt 4: Brucqstraat: picknickplek nabij het
Beerbos (picknicktafels met zicht op de molen)
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Luisterpunt 5: Sint-Pietersbrug (Kraaibosstraat)

De audiofragmenten kunnen
vooraf gedownload worden,
of je luistert online via 4G,
via de QR-code of via
www.leiedal.be/festivalvan-het-landschapluisterfietstocht
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