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De Heilige Trudo voor beginners

Tickets voor Trudo en Amélia

De feestlocaties

Alles wat je moet weten over de stichter van onze stad!

Alles wat je moet weten over de
ticketprijzen en de reserveringsmogelijkheden voor het massaspektakel!

Op 21 en 22 september is het feest in de
hoofdstad van Haspengouw. Lees zeker
meer over de belangrijkste locaties.
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Trudomarkt

Jaaractiviteiten

Een speciale editie van de FrUiT- en
Cultuurmarkt helemaal in het teken
van de Trudofeesten.

Trudofeesten zijn er voor en door
Truienaren. Heel wat verenigingen
organiseren diverse activiteiten in het
teken van het Trudojaar.
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Voorwoord

Koop nu je tickets voor
Trudo en Amélia
Op 21 en 22 september is de Grote Markt van Sint-Truiden
het decor van een gigantisch massaspektakel.
Via speciale effecten wordt het leven van Trudo, de stichter van onze stad, op een verrassende, haast sprookjesachtige manier verteld en gereconstrueerd. Het wordt een
onvergetelijk schouwspel voor jong en oud. Een mix van
Vlaamse topacteurs en lokaal talent is er alvast klaar voor.

Tickets
Je kan tickets online bestellen via:
www.trudofeesten.be
Lees alles over de ticketprijzen op p.10 van dit infoblad.

Beste Truienaar
Je kan er niet meer naast kijken in
onze stad. Onze 7-jaarlijkse Trudofeesten komen eraan!
Onze stad en onze deelgemeenten ademen de komende weken
Feest uit en zijn kleurrijk versierd met vlaggen en wimpels.
Tegelijkertijd zijn heel wat Truienaren in de weer om van
zaterdag 21 en zondag 22 september een onvergetelijk weekend
te maken.

Het belooft dan ook een
tweedaagse te worden
boordevol tentoonstellingen,
concerten, straattheater en Trudo
en Amélia, het massaspektakel
op de Grote Markt als absolute
apotheose.
We brengen onze stichter TRUDO op een eigentijdse wijze anno
2019 alle eer toe. Want onze Trudofeesten zijn er voor en door
Truienaren.
Heel wat verenigingen organiseren dan ook het ganse jaar door
diverse activiteiten en projecten, die ook op 21 en 22 september
centraal zullen staan.
Vergeet zeker niet om een bezoek te brengen aan de Trudomarkt, een speciale editie van de FrUiT- en Cultuurmarkt met
standjes van verschillende verenigingen en streekproducenten.
Dankjewel aan iedereen die dit jaar zijn of haar steentje heeft
bijgedragen tot de Trudofeesten. Zonder de inzet van de vele
vrijwilligers zijn deze feesten niet mogelijk!
In naam van het stadsbestuur, de gemeenteraad en het schepencollege nodig ik u, uw familie en vrienden van harte uit !
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Wie is Sint-Trudo?

Trudofeesten eren de stichter van de stad:
de Heilige Trudo voor beginners
De Trudofeesten vinden zevenjaarlijks plaats ter ere van de stichter van Sint-Truiden. Maar wat weet jij nog over de persoon die
ruim 1300 jaar geleden de fundamenten legde voor wat nu de hoofdstad van Haspengouw is? We praten je bij in zes vragen en
antwoorden.

Wanneer heeft de Heilige Trudo geleefd? 		
Trudo werd geboren in 628 als telg van een vooraanstaande
familie. Het adellijke leven – met alle geneugten van dien –
waren evenwel niet aan hem besteed. Trudo besloot naar Metz
te reizen, waar hij zich liet vormen tot priester. Je zou kunnen
stellen dat het dankzij deze beslissing van deze ene persoon is
dat wij vandaag in Sint-Truiden wonen en niet in een stad met
een andere naam.

Welke invloed heeft de Heilige Trudo op de stad
gehad?
Dat kunnen we niet in vijf zinnen uitleggen, maar het feit dat
Sint-Truiden ‘Sint-Truiden’ heet, is dus wellicht de belangrijkste
stempel die hij drukte op onze geschiedenis. We zijn trouwens
de enige stad in het land die vernoemd is naar haar stichter.
Doordat Trudo na zijn intreding zijn bezittingen aan de
bisschop van Metz schonk, werd ook de basis gelegd voor
de zogenaamde ‘tweeheerlijkheid’ die onze stad lange tijd
getypeerd heeft. Kort samengevat viel het ene gedeelte onder
controle van de abt van Sint-Truiden, terwijl in het andere deel
van de stad de prins-bisschop van Luik het voor het zeggen
had.

Wat was er hier dan vóór Trudo geboren werd?
Sint-Truiden – of toch de stad in haar oorspronkelijke vorm –
heette toen ‘Sarchinium’. Dat is Latijn voor een plaats die nu
trouwens nog altijd bestaat, namelijk Zerkingen. Van daar is
de Heilige Trudo trouwens afkomstig. Toch is het niet zo dat na
diens dood in 693 ‘Sarchinium’ plots van naam veranderde. Pas
sinds 1100 werd de naam ‘Sint-Truiden’ courant.

De Heilige Trudo stichtte de stad Sint-Truiden, maar
wat moet ik me daarbij voorstellen?
Heb je een paar uurtjes? De korte versie is dat Trudo ongeveer
in 660 een kerk bouwde – op de plaats van de huidige Abdij – en
daar een groep geestelijken rond zich verzamelde. Zo ontstond
een gemeenschap die langzamerhand uitgroeide tot een stad.
Trudo heeft op die manier ook bijgedragen tot de verspreiding
van het christelijke geloof in Haspengouw, iets wat in die tijd
nogal eens samenging met maatschappelijke en economische
ontwikkeling.
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We spreken over de ‘Heilige Trudo’, maar waarom
precies?
Vooraleer iemand heilig verklaard wordt, moeten er wonderen
hebben plaatsgevonden. Dat is bij Trudo niet anders. En
destijds kwamen die nogal vaak voor, als je de historische
bronnen mag geloven. Bij Trudo ging het vaak om bestraffing
en genezing. Zo bouwde hij een stenen kerkje. Toen een vrouw
dat vernielde, werd zij met blindheid geslagen. Nadat Trudo
haar vergiffenis geschonken had, herwon ze haar zicht. Andere
gekende mirakelen zijn minder frappant – zoals het temmen
van een wild zwijn – of tarten net alle verbeelding – zoals een
waterbron die ineens aan Trudo’s voeten ontsproot.

Zijn er vandaag nog zichtbare sporen van Trudo in
Sint-Truiden?
Absoluut. Op tientallen plaatsen in de stad zijn er schilderijen,
beeldhouwwerken en andere historische objecten die Trudo
voorstellen. Ga je zelf op zoek naar Trudo? Afbeeldingen
herken je – zoals hierlangs te zien is – aan een aantal typische
attributen. Zo draagt hij doorgaans in de ene hand een
abtsstaf en in de andere hand een abdijkerk op schaal. Beide
verwijzen naar zijn vormende functie als stichter van de stad.
Zulke herkenbare elementen waren destijds belangrijk om
zijn ideeën te verspreiden onder de toen nog grotendeels
ongeletterde bevolking. Noem het stadsmarketing ‘avant la
lettre’.

Wie is Sint-Trudo?
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Massaspektakel

Alles wat je moet weten over Trudo en Amélia
Het massaspektakel op de Grote Markt op 21 en 22 september
Op 21 en 22 september om 20u is de Grote Markt van Sint-Truiden het decor van een gigantisch massaspektakel. Via allerhande
speciale effecten wordt het leven van Trudo, de stichter van onze stad, op een verrassende, haast sprookjesachtige manier verteld
en gereconstrueerd. Het moet een onvergetelijk schouwspel worden voor jong en oud. Een mix van Vlaamse topacteurs en lokaal
talent is er alvast klaar voor.

Van links naar rechts: Helle Vanderheyden,
Yanni Bourguignon en Goele De Raedt
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Van links naar rechts: Hannes Vandersteene,
Matthew Michel en Frank Nijssens

Trudo en Amélia

De cast

Het productieteam

Sinds de brand in de Abdij huist de
Heilige Trudo in de ruïnes van Brustem
Poort. In alle rust en weg van de drukte,
vervult Trudo hier zijn verplichtingen
als beschermer van de stad. Zijn rust
wordt ‘verstoord’ door Amélia, een klein
meisje uit het vluchtelingencentrum, die
het feestgedruis volgde en zo bij Trudo
belandt. Hij neemt haar mee op een
magische tocht doorheen zijn verhalen
over hem en zijn Sint-Truiden.

De hoofdrollen zijn weggelegd voor
Christophe Elen, Ilse La Monaca, Helle
Vanderheyden en Yanni Bourguignon.

Het massaspektakel wordt in goede
banen geleid door een ervaren productieteam. Hannes Vandersteene, bekend
van de Ketnet-reeks GoGoGo neemt de
regie voor zijn rekening. Hij wordt hiervoor bijgestaan door Truienaar Frank
Nijssens, die zijn sporen al verdiende in
het lokale toneelcircuit en als leerkracht
van de Academie Haspengouw. Matthew
Michel, onder andere bekend van Ghost
Rockers en zijn acteerwerk in de musical
Spamalot, is verantwoordelijk voor de
choreografie. De zangers worden begeleid door ‘vocal coach’ Goele De Raedt,
die al meerdere musicalproducties op
haar palmares heeft staan. Fonny De
Wulf, componist van soundtracks en de
muziek van Flikken en Windkracht 10,
verzorgt de muziek.

Rasechte Truienaar en acteur Christophe
Elen neemt de rol van Sint-Trudo voor
zijn rekening. Ilse La Monaca (De Buurtpolitie) speelt de moeder van Amélia.
Helle Vanderheyden, beter bekend als
Prinses Iris in Prinsessia en als Martha in
de Kotmadam, zal op het podium schitteren als Marie-Angélique, maîtresse van
Lodewijk XIV, die als historisch figuur
ook verbonden is met de geschiedenis
van de stad. Yanni Bourguignon, acteur
uit de populaire Vlaamse soap Familie,
zal te zien zijn als Cornelis, poortwachter van de stad Sint-Truiden en tegelijk
musicus/romanticus. Goele De Raedt zal
ten slotte de openingsceremonie van dit
alles in goede banen leiden. Daarnaast
zijn er heel wat Truienaren te zien op het
podium als danser(es), acteur (actrice),
zanger(es) of figurant.

Massaspektakel

Massaspektakel

Wie zijn de hoofdrolspelers?
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Sint-Trudo door Christophe Elen

Amélia door Sara Ajazi

Christophe Elen hoeven we je niet
meer voor te stellen. Christophe is een
rasechte Truienaar en ken je zeker van
zijn acteerwerk bij de Bòddelkèèr, zijn
eigen theatershows of natuurlijk van op
de Haspengouw Markt. De rol van SintTrudo is hem op het lijf geschreven. Hij
kroop in het verleden al meerdere keren
in de huid van de stichter van onze stad.

Amélia is 11 jaar en vluchtte voor
de oorlog in haar land en kwam
na vele omzwervingen in het
vluchtelingencentrum van Sint-Truiden
terecht. Ze is pienter, nieuwsgierig en
erg volwassen voor haar leeftijd.

Sorina, de mama van Amélia
door Ilse La Monaca

Cornelis, de poortwachter
van Sint-Truiden door
Yanni Bourguignon

Marie-Angélique,
maîtresse van Lodwijk XIV door
Helle Vanderheyden

Goele Deraedt als
ceremoniemeester van het
massaspektakel

Yanni Bourguigon is bij het grote publiek
vooral bekend door zijn rol van Cédric
Van de Caveye in de VTM-soap Familie. Hij
geeft gestalte aan Cornelis, poortwachter
van het laat-middeleeuws Sint-Truiden,
maar vooral musicus en romanticus. Hij
speelt op mooie zomeravonden muziek
van boven op zijn vesten, die in de
volksmond al snel ‘de vesten van liefde’
werden.

Helle Vanderheyden ken je zeker als
Martha uit de Kotmadam of als Prinses Iris
uit de reeks Prinsessia. Marie-Angélique,
verzeilt in Sint-Truiden als hofdame van
Lodewijk XIV, die ooit aan de poorten van
Sint-Truiden stond. In Sint-Truiden leert
ze echter poortwachter Cornelis kennen.
Het begin van een nieuwe romance?

Goele Deraedt stond onder andere op het
podium van de musical Beauty and the
Beast en speelde mee in de VTM-series
Wittekerke, Spoed, Zone Stad en Verschoten & Zoon. Goele zal als ceremoniemeester zorgen voor een spetterende
start van het spektakel.

Ilse La Monaca ken je waarschijnlijk als
rechercheur Brigitte van de Buurtpolitie.
Ze speelde bovendien al in verschillende
musicals. Sorina is de mama van Amélia,
een sterkte vrouw die de verschrikkelijke
sporen van de burgeroorlog in hun land
met zich mee draagt.

Massaspektakel

Trudofeesten voor en door Truienaren

De Trudofeesten zijn er voor en door Truienaren. Heel wat inwoners van onze stad zullen dan ook op 21 en 22 september mee schitteren op het gigantische podium op de Grote Markt als acteur of actrice, figurant, zanger(es) of danser(es). Zij geven op dit moment
het beste van zichzelf tijdens de vele workshops en repetities. Bovendien werken flink wat Truienaren achter de schermen van het
massaspektakel. Zo doen we een beroep op decorbouwers, publieksbegeleiders, stagehands, grimeurs en kostuumverantwoordelijken.

Communiceer met ons mee!

Koop nu je Trudofeesten-promopakket!

Ook jij kan een deel uitmaken van de Trudofeesten en het
massaspektakel. Volg ons daarom zeker via Instagram (@trudofeesten2019) en via onze Facebookpagina of communiceer
zelf mee op sociale media en gebruik #trudofeesten2019 of
#trudofeesten.

Wil je ook je woning of de thuisbasis van je vereniging onderdompelen in de sfeer van de Trudofeesten? Ga dan zeker langs
bij Toerisme Sint-Truiden op de Grote Markt en koop er jouw
Trudofeesten-promopakket voor 15 euro (vlag en stickers)!

Wil je weten wie er allemaal mee op het podium staat?
Surf dan snel naar onze website: www.trudofeesten.be
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Massaspektakel

De ticket-FAQ:
alles wat je moet weten over jouw tickets voor Trudo en Amélia
Tickets zitplaatsen

Word Promotor van de Trudofeesten

Overzicht van de ticketprijzen:
• Zitplaatsen categorie 1: blokken A – B – C – E - F
25 euro
• Zitplaatsen categorie 2: blokken K – M
15 euro
• Zitplaatsen categorie 3: blok L
25 euro (overdekt)
• Zitplaatsen voor rolstoelgebruikers en hun begeleider:
blok D (gratis - reserveren wel verplicht via de website)

Voor 65 euro word je Promotor van de Trudofeesten.
• Je ontvangt een pakket van 2 tickets (t.w.v. 25 euro)
(blok E – naargelang beschikbaarheid)
• Je ontvangt een vlag van de Trudofeesten, die je bij je thuis
kan uithangen
• Je ontvangt een raamsticker van de Trudofeesten
• Je krijgt een programmabrochure van de voorstelling

Korting via UiTPAS Haspengouw.
Tickets kopen:
• Online via www.trudofeesten.be
• Telefonisch of aan de balie:
UiTbalie, Capucienessenstraat 8, 3800 Sint-Truiden
of via 011 70 17 00
Opgelet:
Deze zitplaatsen zijn niet genummerd. Je koopt een ticket
voor een bepaald blok. Kom je met twee of meerdere
personen naar het massaspektakel? Zorg dan dat je zeker
op tijd bent. Ga met je ticket naar één van onze infopunten (Europaplein, Minderbroedersplein of Sint-Martenplein) en ruil je ticket in voor een polsbandje. Onze
onthaalmedewerkers begeleiden je nadien op de Grote
Markt naar het juiste blok en zorgen ervoor dat iedereen
de voorstelling zo comfortabel mogelijk kan bijwonen.

GRATIS staanplaatsen
Voor het massaspektakel zijn er ook GRATIS staanplaatsen op de
Grote Markt. Deze plaatsen kan je vooraf niet reserveren. Wil je
het massaspektakel volgen vanop een staanplaats? Dan kan je
de dag zelf een armbandje afhalen aan één van onze infopunten in het stadscentrum van Sint-Truiden. Op vertoon van het
armbandje kan je dan de zone van de staanplaatsen betreden.
Opgelet: het aantal staanplaatsen is beperkt. Haal dus op tijd
je bandje af!

10

Reserveren? Reserveren kan online via www.trudofeesten.be.
Na bevestiging van je mail ontvang je van ons een uitnodiging
tot betaling. Nadien krijg je alle info over het afhalen van alle
onderdelen uit je pakket.

Word Ambassadeur van de Trudofeesten
Voor 150 euro word je Ambassadeur van de Trudofeesten.
• Je ontvangt een pakket van 2 tickets (t.w.v. 25 euro)
(blok E – naargelang beschikbaarheid)
• Je naam wordt vermeld op de Thank-you-wall op de
Grote Markt
• Je naam wordt vermeld in de programmabrochure van
de voorstelling
• Je ontvangt een vlag en een raamsticker van de
Trudofeesten, die je bij je thuis kan uithangen
• Je krijgt een programmabrochure van de voorstelling
Reserveren? Reserveren kan online via www.trudofeesten.be.
Na bevestiging van je mail ontvang je van ons een uitnodiging
tot betaling. Nadien krijg je alle info over alle onderdelen uit
je pakket.

Massaspektakel
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Massaspektakel

Achter de schermen van het massaspektakel
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Trudo en Amélia wordt een spektakel om u tegen te zeggen. Heel veel mensen zijn dan ook betrokken bij de voorbereidingen. De
acteurs moeten in de huid van hun personage kruipen, dansers worden klaargestoomd voor hun choreografie, zangers repeteren
alsof hun leven ervan afhangt, decorbouwers timmeren erop los en de vele figuranten leren de knepen van het vak. Wij wilden wel
eens weten hoe het er aan toe gaat tijdens de voorbereidingen van het massaspektakel Trudo en Amélia en voelden Hannes Vandersteene en actrice Kathleen Smolders aan de tand.
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Hannes, jij bent regisseur van Trudo en Amélia. Wat
was je eerste reactie, toen je de vraag kreeg om dit
spektakel in goede banen te leiden? 		
De laatste jaren ben ik meer en meer mijn weg aan het zoeken
binnen het regisseren en als ze je dan bellen voor zo’n grote
opdracht is dat wel een hele eer. Maar tegelijk zorgt het toch
ook wel voor een klein beetje stress. De Trudofeesten zijn er
maar om de zeven jaar en het is iets waar heel veel mensen naar
uitkijken, dus moet het ook af zijn!

Kathleen, welke rol speel jij tijdens het
massaspektakel?
Ik speel Diane, de vriendin van Cornelis, die charme zanger is aan
de vesten van Liefde en ervan door gaat met Marie-Angélique…

Waar kijk je zelf als actrice het hardst naar uit?
Het samenspel met zo een grote groep acteurs op zo een groot
podium in mijn eigen stad, dat is toch echt wel iets heel speciaal.

Hannes, zonder het hele verhaal te verklappen:
wat is je lievelingspassage in het stuk en waarom?
Dat is een gemene vraag. Ik kan hier echt geen antwoord op
geven. Elke passage in het stuk heeft een pittige kern waar
ik zeer sterk in geloof. Amélia draagt zelf nogal een heftig
verhaal met zich mee, waar ik tijdens het lezen van het script al
meermaals kippenvel van kreeg… Dus nu is het de uitdaging om
dit binnen de grootsheid van de voorstelling, in alle intimiteit,
ook zo over te laten komen bij het publiek.
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Hoe is het om deel uit te maken van zo een grote
productie?
Hannes: Dat is een hele uitdaging, telkens weer. Een groep mensen die je niet kent op korte tijd leren kennen, en ermee aan de
slag gaan, ik hou daarvan! Het is pittig om alles samen te krijgen
natuurlijk, hoe meer mensen, hoe complexer het wordt. Maar
Matthew Michel en Frank Nijssens staan mij heel goed bij, dus
dat komt helemaal goed.
Kathleen: Als acteur is het niet altijd even evident, omdat je in
het begin vooral focust op je eigen rol en je eigen scènes, dus je
hebt weinig zicht op het geheel. Het is daarom heel spannend
afwachten op het eindresultaat dat we pas gaan zien tijdens de
generale repetities.

Om af te sluiten, een vraag voor jullie beiden:
waarom moeten mensen zeker komen kijken?
Eerst en vooral omdat het een uniek verhaal is. Maar ook omdat
het een spektakel wordt met veel emotie, dans en samenzang.
Voeg daar nog het unieke kader van de Grote Markt van
Sint-Truiden aan toe en je kan niet anders dan op 21 of 22
september afzakken naar de hoofdstad van Haspengouw.

“Het is iets waar heel veel
mensen naar uitkijken,
dus moet het ook af zijn!”

Massaspektakel

Feest in de stad
Op zaterdag 21 en zondag 22 september is Sint-Truiden helemaal in feeststemming. Het hele weekend lang kan je van alles beleven in de
hoofdstad van Haspengouw. Een feestelijke editie van de Haspengouw Markt, een speciale FrUiT- en Cultuurmarkt (Trudomarkt), optredens, concerten, straattheater, tentoonstellingen, foodtrucks en nog veel meer! Wij zetten de belangrijkste feestlocaties even op een rijtje.

Luikerstraat en Stapelstraat
De gezelligste winkelstraten van
Sint-Truiden, waar je ondergedompeld
wordt in de sfeer van Haspengouw.
Kijk zeker uit naar het straattheater.

Tiensevest

De Grote Markt van Sint-Truiden is
dé hotspot van de Trudofeesten tijdens het weekend van 21 en 22 september en vormt het decor voor de
spektakelmusical Trudo en Amélia.

De Tiensevest wordt een gezellige
wandelboulevard waar je tal van
foodtrucks en gezellige eetstandjes
kan terugvinden. Wandel zeker door
naar de Zoutkist en Jeugdhuis Expo,
ook daar valt op 21 en 22 september
een heleboel te beleven in het kader
van de Trudofeesten.

© Julie Gielen

Grote Markt

Cultuurcentrum de Bogaard
Op 21 en 22 september kan je in
cultuurcentrum de Bogaard terecht
voor een aantal activiteiten die
lokale verenigingen organiseren in
het kader van de Trudofeesten.

Sint-Trudoabdij

Minderbroedersstraat,
Capucienessenstraat en
Damiaanplein
De Minderbroedersstraat en Capucienessenstraat worden omgetoverd tot
een gezellig stadsfestival tijdens het
weekend van 21 en 22 september.
Het Capucienessenplein vormt het
hart van de Trudomarkt, een speciale
editie van de FrUiT- en Cultuurmarkt,
waar streekproducenten hun verse
Haspengouwse oogst aanbieden en
tal van verenigingen hun werking
graag aan je voorstellen. Loop tijdens je bezoek aan de Trudomarkt
zeker ook even binnen in Museum
DE MINDERE en bezoek er gratis de
tentoonstelling #GEDURFD.

Trudo bouwde rond 650 een kerk,
waarrond een kleine gemeenschap
ontstond en later uitgroeide tot een
welvarende abdij.
Breng zeker een bezoek aan de
abdijtoren. Al klimmend ervaar je
de kracht van duizend jaar bouwgeschiedenis. Na 196 treden, met
onderweg vijf rust- en ervaringsplatforms, geniet je van een adembenemend panorama over stad en streek.

Onze-Lieve-Vrouwekerk
Breng op 21 en 22 september
zeker een bezoek aan de Sint-Trudoabdij. Ga langs bij Toerisme
Sint-Truiden, en koop je Trudopas, die je toegang verschaft tot
de belangrijkste bezienswaardigheden van de Abdij.

In de Schatkamer van de OnzeLieve-Vrouwekerk kan je naar de
tentoonstelling ‘Uit de Abdij’, met
topstukken uit de Abdij van Sint-Truiden, die elders bewaard worden. KantelinK maakte naar aanleiding van de
Trudofeesten een groot wandtapijt,
dat je ook in de kerk kan bekijken.

Minderbroederskerk
Ook de Minderbroederskerk is open op 21 en 22 september. Je kan er naar de
tentoonstelling ‘Sint-Truiden en 1300 jaar Truienaren’ van ASR vzw.
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Wegwijs in de stad op 21 en 22 september
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Legende
Waar vind je wat terug?
Massaspektakel
Haspengouw Markt
	Foodtruckfestival
	Trudomarkt
	Winkelstraten

Infopunt en
afhaal polsbandje

Parkingzone groen

Parkingzone blauw
1
2
3
4
5

Parkeerroute blauw
GAZO
Achterzijde station
Voorzijde station
Fabriekstraat
Stayen

Parkingzone geel
Parkeerroute geel
	Minderbroedersplein
(Mindervaliden)

6
7
8

Zwembad
Ziekerenweg
Sluisberg

Parkingzone rood
9
10
11
12
13

Parkeerroute rood
Houtmarkt
Tichelrij
Europaplein
Kattenstraat
Kazelstraat

14
15
16
17
18

N3

Parkeerroute groen
Cicindria
Technicum
Begijnhof
Speelhof
Atheneum
	Bewaakte fietsenstalling
Minderbroedersplein
Ingangen Grote Markt

Opgelet: Sommige parkings zijn betalend. Meer info over de parkeerzones en de tarieven vind je op www.sint-truiden.be/parkeren.
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Trudomarkt
Zaterdag 21 en zondag 22 september van 14u tot 18u
Minderbroedersstraat - Capucienessenstraat - Damiaanplein
Wil je als allereerste de vers geoogste streekproducten van Haspengouw degusteren? Ben je benieuwd wat Sint-Truiden op cultureel
vlak zoal te bieden heeft? Kom het proeven, ontdekken en bewonderen op de Trudomarkt, de speciale Trudofeesten-editie van de
FrUiT- en Cultuurmarkt. Kom zeker langs, want een 30-tal verenigingen geven je een voorsmaakje van het nieuwe cultuurseizoen,
onze streekproducenten stellen er hun nieuwe oogst voor en er zijn optredens en straatanimatie voor jong en oud!

Ontdek al onze standhouders
Landelijke Gilde Velm-Halmaal
De Landelijke Gilde van Velm-Halmaal
werkte naar aanleiding van de Trudofeesten een leuke wandelzoektocht uit.
Ontdek er alles over bij hun stand op de
Trudomarkt!
Geschied- en Heemkundige Kring
Kortenbos
Maak kennis met het lokale erfgoed van
deelgemeente Kortenbos en in het bijzonder met de rijke geschiedenis van de
basiliek als bedevaartsoord.

Rozenvrienden
Ben je een echte tuin- en rozenliefhebber? Kom dan zeker even langs bij de
Rozenvrienden.
Conbucam
Conbucam ondersteunt een aantal projecten in Congo, Burundi en Cameroen.
Breng een bezoek aan hun stand en kom
er meer over te weten.

KantelinK
Ontdek op de Trudomarkt alles over
kant- en textielkunst bij de stand van
KantelinK. Zij maakten speciaal voor de
Trudofeesten een wandtapijt dat je kan
bewonderen in de Onze-Lieve-Vrouwekerk.

Volkskunstgroep Pierlala
Volksdans en volkskunst: Pierlala houdt
deze mooie tradities al jaren in stand.

Present Caritas Vrijwilligerswerk
Present Caritas Vrijwilligerswerk heeft
meer dan 100 vrijwilligers actief in enkele
zorginstellingen van Sint-Truiden. Vrijwilligers en verantwoordelijken geven
tijdens de Trudomarkt informatie over
de verschillende mogelijkheden.

Cactusvrienden Haspengouw
Heb je het eerder voor cactussen? De cactusvrienden geven je graag meer uitleg.

Popkoor vocal 4’s
Vocal 4’s viert dit jaar haar 10-jarig
bestaan met een voorstelling in de Academiezaal op 19 en 20 oktober. Ontdek
er alles over tijdens de Trudomarkt.
Huis van de Mens (enkel op zondag)
Maak kennis met het humanistisch vrijzinnig gedachtengoed vertegenwoordigd
door onze socio-culturele verenigingen
en ontdek het dienstverlenend aanbod
van het Huis van de Mens.

18

’t Neigemènneke
Ga zeker langs bij ’t Neigemènneke
en schaf er de heruitgave van Den
Diksjónèèr aan!

Bonsaiclub Miyagi
Alles wat je moet weten over Bonsais en
hoe je ze best kan verzorgen.

Oppenheimers Blaaskapel
Duitse en Oostenrijkse volksmuziek met
een heerlijke lokale toets! Kom zeker
langs en koop je tickets voor de eigen
Oktoberfeesten in Velm.
Theatergroep Pol Stas
Al sinds 1929 staat Theatergroep Pol
Stas voor het betere amateurtheater.
Ontdek tijdens de Trudomarkt wat ze
het komende theaterseizoen te bieden
hebben.
Pasar Sint-Truiden
Fietsen, wandelen, geocaching, een
gebouw of bedrijf bezoeken, een
busuitstap, een infoavond, ... Het team
van Pasar Sint-Truiden zorgt steeds weer

voor een gevarieerde activiteitenkalender voor jong en oud.
Natuurpunt Aulenteer
Natuurpunt Aulenteer staat onder meer
in voor het beheer van natuurgebied
Overbroek in Gelinden. Alle info over
natuurbeheer en -behoud vind je bij hen.
#APA Sint-Truiden
Heb jij de theatermicrobe te pakken?
Maar je hebt nog flink wat plankenkoorts
voor het echte werk? Kom dan zeker
langs bij #APA Sint-Truiden. Zij leren je
alle knepen van het vak.
Renovat Foto vzw
Renovat is dé vereniging voor hobbyfotografen in en rond Sint-Truiden. Bekijk
hun mooiste foto’s en ga er zeker langs
met al je technische vragen over fotografie.
Orde van de Commeduur (Raad van Elf)
Ook de carnavalisten van Sint-Truiden
zijn present op de Trudomarkt. Bij hen
vind je alles over de rijke carnavalsgeschiedenis van Sint-Truiden. Kom zeker
langs in ‘Herberg de Commeduur’ voor
een lekker streekbiertje van Brouwerij
Wilderen of een Haspengouwburger.
Halmaal Art
Kunst van eigen bodem met kunstwerken
in het teken van Sint-Trudo.
KVLV Aalst (enkel op zondag)
Proef en koop de lekkere wafels van
KVLV Aalst. De opbrengst gaat integraal
naar Levensloop.
Tuinhier - volkstuinen
Heb je groene vingers en wil je meer weten
over een actieve tuinbeleving? Dan kan
je bij ons meer informatie inwinnen over
bloemen, groenten, fruit en andere tuintips.

Feest in de stad

Tuinhier - bloemschikken
Ben je gepassioneerd door bloemschikken, kom dan zeker eens langs om onze
creaties te bewonderen. Door in te schrijven kan je zelf actief aan de slag.
Volkskunstgroep De Vrindschap
Ook bij Volkskunstgroep De Vrindschap
staat volksdans centraal!
Keizerlijke Commanderie van de
Edele Haspengouwse Fruyteniers en
hun Gastronomie (enkel op zaterdag)
Alles wat je moet weten over het culinaire
aspect van het Haspengouws fruit vind je
terug bij de Keizerlijke Commanderie.
OKRA Sint-Truiden (enkel op zondag)
OKRA is met 260 leden de grootste vereniging voor senioren van onze stad.
De meer dan 150 activiteiten per jaar
hebben te maken met sport, kunst en
cultuur, levenslang leren, voordrachten
en lezingen, reizen en ontspanning.
Wiric vzw
Op de Trudomarkt verkoopt Wiric eigengemaakte producten uit hun eigen
ambachtelijke bakkerij en kunstwerken
uit het atelier ‘Artisjok’.
De Boerebloos
De Boerebloos, dat is muziek en amusement in het lokale, sappige dialect. De
Boerebloos bestaat dit jaar 50 jaar en
maakte een film naar aanleiding van de
Trudofeesten. Kom dat zien!

Fietspunt Sint-Truiden
Wil je er graag op uit met de fiets? Dan
ben je bij het Fietspunt aan het juiste
adres.

Gert Bleus
Proef van lekkere en artisanale Loonse
stroop.

Maak kennis met onze
streekproducenten

CO&CO Distillery
CO&CO selecteert zorgvuldig het beste
fruit uit de regio om het te verwerken tot
heerlijke, zinnenprikkelende producten.

Hasp-O Stadsrand
(SOLV Campus Tuinbouw)
Fruit, honing en ook wijn van eigen
bodem.

B&B Casa de Paja
Tapas in een lokaal, Haspengouws jasje.

De Keukenkoets
Verrassend pure confituur van het heerlijke Haspengouwse fruit.
Ballet Nico & Eric bvba
Smakelijke krieken en kriekensap van
eigen teelt.
Le Bon Vinvant
Le Bon Vinvant is een mobiele wijnbar
die de streek rondtrekt en overal in een
leuke setting feestjes verzorgt.
Wintmolders jenevers
Smakelijke, ambachtelijke jenevers koffielikeur, speculaasjenever, arancello en
limoncello.
Hoeve Picard
Roomijs en alles wat daar bij hoort!
Artisanaal en van eigen bodem.
Speculaasbakkerij Vanvuchelen
Specustomize – Speculaas op maat, voor
elk moment zelfs in 3D geprint.

Brouwerij van Kerkom
Kom zeker langs bij de stand van Brouwerij Kerkom voor een lekkere Adelardus,
abdijbier van Sint-Truiden!
Gezond van bij Ons
Seizoensproducten recht van bij de boer.
‘n Koud Kunstje
Een uitgebreide waaier kwaliteitsvol,
huisbereid, ambachtelijk ijs.
Hooch
Kom proeven van een breed assortiment
aan exclusieve sterke dranken met een
uniek verhaal!
BFV
Ook de Belgische Fruitveiling is aanwezig
met lekker Haspengouws fruit.
Pipo
Ambachtelijk sap van milieuvriendelijk
geteelde vruchten uit Haspengouw. Kraakverse persingen en sap van topkwaliteit.

Geniet van straattheater, optredens en animatie
Zaterdag 21 september
14u

Wiric

14u30

Volkskunstgroep De Vrindschap

15u

De Boerebloos

15u30

Popkoor Vocal 4’s

16u

De Bóddelkèèr

16u30

Easyline

17u

De Bóddelkèèr

17u30

Easyline

18u

De Bóddelkèèr

Kinderanimatie op zaterdag:
Vlooiencircus, ballonkunstenaar en Zeepbellencircus

Zondag 22 september
14u

Koninklijke Harmonie
Vermaak na Arbeid Aalst

14u30

Volkskunstgroep De Vrindschap

15u

De Boerebloos

15u30

Volkskunstgroep Pierlala

16u

De Bóddelkèèr

16u30

Easyline

17u

De Bóddelkèèr

17u30

Easyline

18u

De Bóddelkèèr

Kinderanimatie op zondag:
Kids Parcours, ballonkunstenaar en Zeepbellencircus, Het
Kadoburo, volksspelen en schminkstanden
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Jaaractiviteiten
De stad Sint-Truiden trok 65.000 euro uit voor kwalitatieve projecten of activiteiten die een duidelijke link hebben met het DNA van
Sint-Truiden. 18 projecten of initiatieven hebben een subsidie ontvangen en werken dit jaar mee aan de Trudofeesten. Ontdek alle
projecten, initiatieven en activiteiten in dit handige overzicht.

Ciné-videoclub Renovat
De Trudofeesten in Beeld
Ciné-videoclub Renovat brengt een heel
jaar door alle activiteiten van de Trudofeesten in beeld en wil op die manier de
Trudofeesten op beeld bewaren voor de
toekomstige generaties.
Praktisch
Meer info over de activiteiten van Cinévideoclub Renovat vind je op:
videorenovat.be

Praktisch
Schatkamer Onze-Lieve-Vrouwekerk
De tentoonstelling is gratis te bezoeken
tot en met 23 november 2019
• Op zaterdag van 13u tot 16u en op
zondag van 14u tot 17u
• Wil je als groep en onder leiding
van een gids de tentoonstelling
bezoeken, neem dan contact op met
Toerisme Sint-Truiden op het nummer
011 70 18 18 of met Reinhilde Pieters
op het nummer 011 67 46 49 of via
e-mail: reinhilde.pieters@gmail.com

Devens (BE), Frank Delbeke (BE), Lieve
Devriendt (BE), Patrik De Wolf (BE), Dion
(BE), Jaak Geerits (BE), Jos Herck (BE),
Philippe Hoornaert (BE), Raymond Langohr (BE), Janna Navis (NL), Ans Repkes
(NL), Tim Roosen (BE), Raf Roefflaer (BE),
Magina Sioulants (BE), Jean Spiroux-Mathieu (BE), Greet Theunkens (BE), Steven
Vandervelpen (BE), Stefaan Vanlangendonck (BE), Jan Willms (NL)
Praktisch
Nog tot 24 november in domein
’t Speelhof.
Je kan een plannetje met alle kunstwerken verkrijgen bij de balie van Toerisme
Sint-Truiden.
Meer info: www.kunstgroen.be

Sint-Truidense Schatten vzw
Tentoonstelling ‘Uit de Abdij’
Een tentoonstelling met voorwerpen uit
de Sint-Trudoabij, maar die momenteel
elders bewaard worden. De oorzaak van
deze ‘uittocht’ ligt bij de komst van de
Fransen op het einde van de 18de eeuw.
Het laatste kwart van de 18de eeuw was
in Sint-Truiden en vooral in de Abdij helemaal niet rooskleurig. Het was immers de
periode dat onze gebieden onder Oostenrijks en Frans regime leefden. Deze
regimes waren niet voorspoedig en zeker
niet voor de Abdij en haar bewoners.
Je kan er komen kijken naar een aantal
houten gepolychromeerde heiligenbeelden zoals o.a. van de H. Trudo en de H.
Remigius, kostbaar kerkelijk vaatwerk,
zoals zilveren kelken van de abten
Michael van der Smissen (17de eeuw) en
Remigius Mottart (18de eeuw) en een
prachtige zilveren en deels vergulde
ciborie (15de-18de eeuw).
Bovendien kan je ook prachtig kerkelijk
textiel uit de Abdij zoals kazuifels, dalmatiek en een koorkap uit de 18de en 19de
eeuw komen bewonderen.
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Kunst Groen vzw
Tinteling
25 lokale, nationale en internationale
kunstenaars plaatsten installatiekunst
op domein ‘t Speelhof. Gebaseerd op
het werk, het leven of de visie van de
Heilige Trudo, gingen ze aan de slag met
de mooie groene ruimte en dat leverde
heel mooie resultaten op.
Met het project ‘Tinteling’ wil de vereniging actuele kunst in groene publieke
ruimtes promoten en de bezoekers
aanzetten tot kunstbeleving. Je kan
ook deelnemen aan tal van randactiviteiten. Zo zijn er diverse workshops, een
kunstproject met de bewoners van WIRIC
vzw, expo’ s van onder andere Renovat
en Kantelink en een toonmoment van
de Academie Haspengouw. Bovendien
kan je er samen met enkele kunstenaars
het parcours wandelen en daarna lekker
brunchen in de Afspanning (een organisatie van Davidsfonds Brustem).
Deelnemende kunstenaars:
Alter & Ego (BE), Paul Caron (NL), Zjuul

Chirojongens Sint-Marten
Trudo Geocache
Chirojongens RVM Sint-Marten maakten
naar aanleiding van het Trudojaar een
speciale Geocache waarin verschillende
monumenten in Sint-Truiden worden
opgenomen. Zowel in het stadscentrum
als in de deelgemeenten worden een
aantal caches geplaatst.
Praktisch
Door iedereen te proberen via:
www.geocaching.com of via de app.

© Jan Vanderkerken
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Jaaractiviteiten

Trudo in Sint-Truiden, nu in Pastel

Landelijke Gilde Velm

De Boerebloos

Academie Haspengouw Beeld

Mysterie 680
Velm in het jaar 680. De Abdij van SintTrudo bepaalt het leven in het dorp.
Boeren en werklieden hebben zich hier
gevestigd en genieten een zekere voorspoed door voor de Abdij te werken.
Maar deze rust wordt plots verstoord
door een vreselijk gebeuren. Abt Trudo
van de Abdij van Sint-Truiden zit met de
handen in het haar. Eén van de broeders
van de Abdij, broeder Walterus werd
dood teruggevonden op het dorpsplein
van Velm. De gapende wonde aan zijn
hoofd wijst erop dat hij werd vermoord.
Maar voorlopig is het een raadsel wie de
dader is en wat zijn motief was.

Sintruinse Wóttels

De stichter van onze stad en hedendaagse
kunst? Een ongewone combinatie, zou je
op het eerste zicht zeggen, maar niets is
minder waar. Dat bewijzen de kunstenaars in opleiding van de ateliers tekenen schilderkunst voor volwassenen van de
Academie Haspengouw, afdeling beeld,
o.l.v. Sandra Vandepoel in samenwerking
met de Koninklijke Kunstkring.
Zij herdenken de werken van de heilige
Trudo op een eigentijdse manier: geen
slaafse iconografie maar veelkleurige
moderne geabstraheerde uitbeeldingen
van het leven en mirakels van Trudo en de
stad Sint-Truiden. De relatief grote werken (50 x 70 cm) zijn geïnspireerd door
de originele vita van de heilige Trudo.
Praktisch
Festraetsstudio
Van 8 september tot en met 31 oktober
•
Weekdagen van 10u tot 12u30 en
van 13u30 tot 17u.
•
Tijdens het weekend van 13u30
tot 17u.
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Help mee om de dader en zijn motief te
vinden en zo het mysterie op te lossen.
Langs een parcours van ongeveer 6 km
kom je aan de hand van een infokaart
langs 10 spandoeken met foto’s van
mogelijke verdachten. Je vindt er ook
nuttige info die destijds door abt Trudo
werd verzameld.
Praktisch
Tijdens deze zoektocht ontdek je niet
enkel de speurneus in jezelf, maar ook
plekjes in de buurt die je nog niet eerder
had gezien. De zoektocht vertrekt op het
dorpsplein van Velm waar je in een kiosk
inschrijvingsformulieren, spelbundels en
alle nodige info kan terugvinden. Je kan
nog tot en met 31 oktober elke dag op
eigen initiatief deelnemen aan de zoektocht.

‘Sintruinse Wóttels’ is een ludieke film
over het ontstaan van De Boerebloos en
de rol van de Heilige Trudo hierin. Het
cabaretgezelschap bestaat namelijk niet
sinds 1969, maar werd gesticht in de 7de
eeuw door Trudo. In de film maken we
kennis met Trudo vanaf zijn geboorte tot
aan zijn dood. We maken een reis door zijn
leven, hoe hij als kind een vondeling redt,
hiermee bevriend geraakt en steeds meer
andere jongens, de toekomstige Boereblozers, rond zich schaart. Ze begeleiden hem
op zijn reizen naar Zepperen en Metz in
Frankrijk. Bovendien kan onze Trudo in de
toekomst kijken. Met zijn hulp en een speciaal drankje zullen de Boere nooit ouder
worden en lopen hier anno 1969 nog rond.
Zij missen hun goede vriend en mentor
Trudo. Hij verschijnt opnieuw en geeft
de Boere de raad om zichzelf en andere
mensen gelukkig te maken met muziek
en plezante verhalen. Het onstaan – roots
of Wóttels – van De Boerebloos is een feit.
In de film passeren enkele bekende Truienaren de revue als figurant. De kortfilm is een
prent in het sappig Truiense dialect, want
De Boerebloos staat al 50 jaar bekend als
fervente verdediger van hun dialect. Voor
mensen die het Sintruins niet machtig zijn,
wordt de film ondertiteld. Wie De Boerebloos kent, weet dat er zal gelachen worden!
Praktisch
Filmvertoningen ‘Sintruinse Wóttels’:
• Dinsdag 3 september om 20u in
Cinema Cameo
• Zaterdag 14 september om 20u15 in
cultuurcentrum de Bogaard
Info en tickets: boerebloos@gmail.com
of 0496 75 75 87
Ook te zien tijdens de Trudomarkt op
21 en 22 september in de Club van
cultuurcentrum de Bogaard.
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Sint-Trudo, een kunstwerk van Hugo Duchateau
naar aanleiding van de Trudofeesten 1993

Jaaractiviteiten

Trudo Radioamateursclub
Trudocall
Tijdens het Trudojaar wil de Trudo Radioamateursclub haar steentje bijdragen
om Sint-Truiden ook via radio zowel
nationaal als internationaal op de kaart
te zetten.
Op die manier zetten ze hun mooie radiohobby in de verf, maar zetten ze met hun
nationale en internationale radioverbindingen Sint-Truiden niet enkel als de
hoofdstad van Haspengouw maar ook
als een internationale hoofdstad op de
kaart.
Elk radiocontact zal worden bevestigd
met een speciale unieke QSL kaart die
naar alle uithoeken van de wereld verzonden zal worden.

Ja, waar een handje je uitnodigt. Én
blinde en slechtziende bezoekers hebben
voorrang.

De Begijnhofkerk door andere ogen
Een ongewone kijk op nog niet gehoorde
verhalen. Een beeldenfluisteraar brengt
muurschilderingen tot leven. Ook blinde
en slechtziende bezoekers kunnen nu
meegenieten van middeleeuwse taferelen.
Voor het eerst met een audioguide de
Begijnhofkerk bezoeken. Neen, die
vertelt niet alles. Het is geen levende
encyclopedie. De beeldenfluisteraar en
ook ongewone bezoekers komen aan
het woord.
Bezoek de kerk op eigen tempo. Aanraken mag! Neen, niet alles natuurlijk!
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Het Trudolied

Al gehoord van voelbladen? Met een speciale printer wordt zwelpapier met inkt
bedrukt. Na opwarming wordt de inkt
opgehoogd. Zo kunnen blinde museumbezoekers met hun vingers schilderijen
voelen én zien.
Kan je zien door je oren? Leer het van
blinde mensen die ruimtes kunnen waarnemen door goed te horen!
Praktisch
• Blindengeleidehonden welkom,
andere hondjes wachten buiten.
• De Begijnhofkerk is ook toegankelijk
voor rolstoelen en rollators.
• Aangepast toilet in de Festraetsstudio.
De tentoonstelling is gratis te bezoeken
en is open van 8 september tot 31 oktober, op weekdagen van 10u tot 12u30 en
van 13u30 tot 17u.
Tijdens het weekend van 13u30 tot 17u.

Begijnhof Buurtcomité

Stephan en Rudi

EXTRA OPEN
Op Open Monumentendag op zondag
8 september en tijdens het weekend
van 21 en 22 september is de kerk de
ganse dag geopend van 10u tot 18u.
Op die dagen leidt een beeldenfluisteraar belangstellenden rond, met extra
aandacht voor blinde en slechtziende
mensen.
Scholen en groepen kunnen een rondleiding met beeldenfluisteraar reserveren
via begijnhof.buurtcomite@gmail.com.

Stephan Elen en Rudi Festraerts componeerden een Trudolied. Het lied is
gezongen in het Sint-Truidens dialect en
brengt een ode aan Sint-Trudo als stichter
van de stad.
Praktisch
Het lied wordt live gebracht tijdens de
Trudomarkt.

ASR vzw
Tentoonstelling Sint-Truiden en
1300 jaar Truienaren

Abdij, Stad en Regio vzw pakt uit het
met het project ‘Sint-Trudo en 1300 jaar
Truienaren’. Een black box brengt je
terug in de geschiedenis. Ook de eerste
resultaten van de recente opgravingen
(uitgevoerd door ARON Archeologisch
Projectbureau) in de Diesterstraat, aan de
Abdij zelf, zullen geïntegreerd worden in
de tentoonstelling, om ook via deze weg
de bezoekers te laten kennismaken met
‘hun voorouders’.
Praktisch
De tentoonstelling is gratis te bezoeken
in de Minderbroederskerk.
Elke zaterdag en zondag van 7 september tot en met 24 november telkens
tussen 10u en 18u.

Jaaractiviteiten

Trudo’s Zondagsgasten

Jeugdhuis Expo

Een spraakmakende talkshow in de
Academiezaal
Het is zondagnamiddag, een mens wil
dan even achterover leunen en gezellig
mijmeren over wat er in de stad en in de
wereld gebeurt.

RELOAD en ODYSSEA

In vijf talkshows ontvangt theaterkunstenaar Guido Wevers telkens drie zondagsgasten voor een gesprek over Trudo, over
het leven in de Trudostad tegen de achtergrond van ontwikkelingen in Europa.
Waar beter dan in de Academiezaal kan
Guido zijn gasten en ook ons ontvangen?
De ontvangst is compleet met een jeugdige muziekband en natuurlijk ook met
koffie en Truiense taart.
Programma
• Zondag 15 september: Sint-Truiden
in de wereld met o.a. Michaël R.
Roskam;
• Zondag 6 oktober: De Koningin
Elisabethwedstrijd in de Academiezaal, why not? Met o.a. Gilles
Ledure, juryvoorzitter bij de Koningin
Elisabethwedstrijd;
• Zondag 3 november: Hoe heilig was
Trudo nu echt? Met o.a. Hans Geybels
en Kim Duchateau;
• Zondag 1 december: Chance of
malchance met o.a. Jaak Poncelet en
Reinhilde Decleir;
• Zondag 5 januari: “God ziet u,
Facebook en nog meer” met o.a.
deken Wim Ceunen en Mark
Vanlook, CEO van Droneport.
Het volledige programmaoverzicht, aanvangsuren en ticketprijzen zijn terug te
vinden op www.trudofeesten.be.

Op zaterdag 21 en zondag 22 september,
hét Trudoweekend, zet Jeugdhuis Expo
de bloemetjes buiten! In openlucht, midden op de Tiensevest, brengen ze de laatste stuiptrekkingen van de festivalzomer
naar Sint-Truiden. Tientallen foodtrucks
kunnen natuurlijk niet op het appèl ontbreken!
Op dag 1, al Hip Hop wat de klok slaat
met RELOAD. Spetterende liveoptredens
en dj’s nemen je mee doorheen het brede
spectrum van Hip Hop! Jonge artiesten
brengen voor de eerste, en misschien
wel laatste, keer nummers waar ze vrijuit
rappen over Sint-Truiden!

voor een compositie van driehoeken aangevuld met het logo van de Trudofeesten.
De driehoek verwijst naar de ‘Drie-Eenheid’, maar ook naar de torens van de
stad Sint-Truiden.
De kleuren rood, oranje, oker en goud
van dit groepswerk symboliseren de
‘warme gloed’ die het leven van de
Heilige Trudo oproept. De transparantie
van het geheel geeft het wandtapijt een
moderne uitstraling.
Praktisch
Het wandtapijt, 120 cm bij 180 cm groot,
is van 8 juni tot en met 24 november elke
dag van 9u tot 14u te bezichtigen in de
Onze-Lieve-Vrouwekerk (niet tijdens de
kerkdiensten). Daarna krijgt het tapijt
een definitieve bestemming in de Dekenij
van Sint-Truiden.

De tweede festivaldag draait dan weer
volledig rond House & Disco tijdens
ODYSSEA. Zomerse beats, voor én door
Truienaars. Alle dj’s zijn immers geboren
& getogen in de Trudostad. Een thuismatch, zowel voor de dj’s als het publiek!

Koninklijke Harmonie der Gilde
Tijdens dit festivalweekend kan je ook op
artistiek vlak je hart ophalen op en rond
deze site! Lokale kunstenaars verbeelden
hun eigenzinnige visie op onze stad.
Praktisch
Zaterdag 21 en zondag 22 september
Jeugdhuis Expo en Tiensevest
Gratis toegang

KantelinK
Trudowandtapijt
Negen maanden lang werkten 12 leden
van KantelinK aan een actueel wandtapijt, opgebouwd uit hedendaagse kant,
brokaat en textiele werkvormen met als
thema de Heilige Trudo, stichter van onze
stad. Vertrekkende van verschillende
ideeën en voorontwerpen werd gekozen

Sentruin begot ich haen van oech
Koninklijke Harmonie der Gilde Sint-Truiden organiseert een concert dat je meeneemt doorheen de muziekgeschiedenis
van Sint-Truiden. Een verteller brengt de
belangrijkste gebeurtenissen. Zowel de
groei van de stad, de uitbreiding van
het religieuze imperium alsook sagen,
de Eerste Wereldoorlog en de abdijbrand
komen aan bod. Dit alles wordt gepresenteerd met bijpassende muziek en
beeldmateriaal.
Praktisch
Concert Sentruin begot ich haen van
Oech: zondag 24 november om 20u
in de Sint-Ritakerk Nieuw Sint-Truiden
Info en tickets:
https://khdegilde.jimdo.com
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Capucienessenstraat 1, 3800 Sint-Truiden
Openingsuren:
Di-za: 10u-12u30 en 13u-17u
Zo: 14u-17u
Ma: gesloten
www.demindere.be

GEDURFD
‘GEDURFD’ is de nieuwe tentoonstelling van museum DE
MINDERE over de ontmoeting tussen een christen en een moslim die de wereld op z’n kop zet.
Ontdek hoe Sint Franciscus 800 jaar geleden het ondenkbare
heeft gedaan. Waarom trekt hij tegen de kruisvaardersmentaliteit én tegen de visie van de paus in naar sultan Malek Al-Kamil,
de leider van de moslims in Egypte? Hoe schrijven auteurs over
deze ontmoeting door de eeuwen heen? Waarom is deze ontmoeting nog altijd hét voorbeeld van interreligieuze dialoog?
Hoe kan ze jouw en mijn wereld op z’n kop zetten?
‘GEDURFD’ geeft je niet alleen antwoorden op deze vragen maar
nodigt je ook uit tot ontmoeting.

#GEDURFD

Durf jij de ontmoeting aan?

Maak zoals Sint Franciscus in deze tentoonstelling
een gewaagde reis en durf jezelf en de ander te
Sint inFranciscus
sultan Al Kamil
ontmoeten
een bijzondereen
ontmoetingsruimte
Een tentoonstelling over een historische ontmoeting tussen
in DE MINDERE.
een christen en een moslim die onze wereld op z’n kop zet.

Museum DE MINDERE Sint-Truiden
20.9.19 -15.12.19

Je foto en/of je verhaal in de
tentoonstelling? Het kan!

C a puc i e n e sse n st ra a t 1 , 3 8 0 0 Si nt-Tru i d en - www. d em i nd er e. b e

HUIS VAN DE WERELD

Stuur je foto en/of je verhaal van een inspirerende ontmoeting
die je leven op z’n kop zette voor 10 september 2019 naar
info@demindere.be of naar Franciscaans Museum DE MINDERE,
Capuciennessenstraat 1, 3800 Sint-Truiden. Je foto en/of verhaal
wordt dan opgenomen in de tentoonstelling. Dank je wel!
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Franciscus ontmoet sultan Malek Al-Kamil
Dit schilderij – olie op doek (18de eeuw) – zal deel uitmaken
van de tentoonstelling. Het hangt op dit ogenblik in de refter
van het klooster van de kapucijnen in Brugge.

Ook kunstenaar Hugo Duchateau en de
Academie Haspengouw Beeld werken mee
Kunstenaar Hugo Duchateau poseert voor één van z’n meest
recente werken. ‘Dit is geen mediterrane blauwe lucht. Het
is eerder een zware lucht, met een donkere lijn. Er hangt een
zekere mist. Voor Sint Franciscus moet z’n reis een groot avontuur zijn geweest. Sint Franciscus durfde sultan Al-Kamil echt
te ‘ontmoeten’. Daar wil ik mij op focussen voor de creatie van
m’n installatie’, dixit Hugo.
De leerlingen van het kinderatelier Academie Haspengouw
Beeld Zoutleeuw hebben
sultan Al-Kamil getekend. Ze
zijn aan de slag gegaan met
behangpapier, pandakrijt
en gouden acrylverf. Deze
en nog andere werken van
Academie Haspengouw Beeld
krijgen een mooie plaats in de
tentoonstelling.

SINT FRANCISCUS EN SULTAN AL-KAMIL
Tentoonstelling over de historische ontmoeting tussen
een christen en een moslim die onze wereld op z’n kop zet

museum DE MINDERE Sint-Truiden

20.9.19 -15.12.19

C a p u c i e n e ss e n s t ra a t 1 , 3 8 0 0 S i n t-Tr u i d e n - w w w. d e m i n d e r e. b e
[ G R AT IS TOE G A N G ]
HUIS
VAN DE
WERELD.BE

ADV stadskrant 28x21 cm Gedurfd-drukindd.indd 1

Academie
Haspengouw

17/07/2019 0

Jaaractiviteiten

Parochiefederatie Sint-Trudo –
Feestweekend
Godly Play
in de Onze-Lieve-Vrouwekerk
Duik in het levensverhaal van Trudo aan de hand van een ‘goddelijk spel’: een verteller neemt je mee in het verhaal en daagt
je uit om in de spiegel te kijken. Schuilt er ook een Trudo in jou?
Is er een band met jouw leven? Kom het ontdekken, ieder uur,
in het hoogkoor van de Onze-Lieve-Vrouwekerk.
Ook geschikt voor kinderen

Trudo in zand
in de Sint-Martenkerk
Miljoenen zandkorrels vertellen het verhaal van Trudo, dankzij
de magische handen van zandkunstenaar Immanuel Boie. In de
Sint-Martenkerk kan je doorlopend genieten van ‘Trudo in zand’:
een animatiefilm waarin zandtekeningen het levensverhaal van
Trudo van Zerkingen tot leven brengen.

Praktisch
Zaterdag 21 en zondag 21 september
Sint-Martenkerk
Meer info: www.trudofeesten.be

In de voetsporen van Trudo
Waar is Trudo vandaag nog aanwezig in ons straatbeeld?
Hoe heeft men er in de loop der jaren aandacht aan gegeven
om onze stichter te eren? Naast heel wat historische feiten
worden ook nog heel wat anekdotes over zijn leven verteld.
Nieuwsgierig?
Wel, op zaterdag 14 en zondag 15 september kan je samen
met een gids in zijn voetsporen treden. Deze rondleidingen
worden je door de koninklijke gidsenbond gratis aangeboden ter gelegenheid van de zevenjaarlijkse Trudofeesten.

Praktisch
De rondleidingen vinden plaats op zaterdag 21 september
om 14u, 15u en 16u en op zondag 22 september om 10u,
14u, 15u en 16u.
Inschrijven kan via Toerisme Sint-Truiden.
www.visitsinttruiden.be/indevoetsporenvantrudo
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’t Neigemenneke
Den Diksjónèèr
‘t Neigemènneke, de Sint-Truidense Kring voor Dialect en
Volkskunde, heeft besloten om op vraag van vele Truienaren
en naar aanleiding van het Trudojaar een herdruk van den
Diksjónèèr (1995) uit te geven. Den Diksjónèèr presenteert
op 403 pagina’s een unieke verzameling van dialectwoorden met hun vertaling in het Algemeen Nederlands en met
uitdrukkingen waarin ze gebruikt worden.
Voor de dialectleek is dit boek dè leidraad om specifieke
dialectwoorden te vinden die afwijken van het gekende
woord in het Algemeen Nederlands.
De schrijver en lezer van dialectteksten vindt in dit werk
de spraakkunst die aangeeft waar het dialect afwijkt van
het Algemeen Nederlands en afspraken over de spelling en
schrijfwijze van het dialect om het voor iedereen leesbaar
te maken (Sint-Truidense Aangepaste Spelling).

Praktisch
Je kan je exemplaar kopen bij Toerisme Sint-Truiden, in een
aantal krantenwinkels en op de Trudomarkt op 21 en 22
september.

De Bóddelkèèr
Trudo Anno 2019
Iedereen in Sint-Truiden kent ondertussen de Bóddelkèèr wel: straattheater in het Sint-Truidens dialect, dit jaar inspelend op de hedendaagse kritische maatschappij, met politiek correcte of incorrecte
uitspraken, over de gebeurtenissen in Sint-Truiden. Ook Sint-Trudo
komt dit jaar zeker aan bod tijdens de plezierige voorstellingen.

Praktisch
Op 21 en 22 september spelen zij een Trudospecial
op de Trudomarkt. De speeluren kan je terugvinden op
www.trudofeesten.be.

Erfgoud

Erfgoud Sint-Truiden
Morgen is vandaag al gisteren. We zijn dus werkelijk omringd met
erfgoed. Bepaalde herinneringen, voorwerpen en plekken vinden
we de moeite waard om over te dragen aan onze nakomelingen.
Die koesteren we als het ‘erfgoud’ van Sint-Truiden.
Alle lokale erfgoeditems (mensen, dingen, plekken, gebruiken,
verhalen,…) worden vanaf dit Trudojaar in één databank en via
één erfgoedvenster toegankelijk. Zo komt er een aanraakscherm
in een erg originele artistieke box, dat je op heel wat plaatsen
in onze stad kan bekijken. We stellen deze gloednieuwe interactieve module graag aan je voor op 23 november, de afsluitdag
van het Trudojaar.
Via het aanraakscherm kan je je helemaal onderdompelen in
de rijke geschiedenis van onze stad. Iedereen, ook kinderen,
kunnen er op een eenvoudige en speelse manier kennismaken
met het lokale verleden.
Bovendien kan je zelf meebouwen aan deze Truiense encyclopedie door te reageren op items waar je meer van afweet. Samen
dragen we zorg voor onze tradities, dialect, ondergrondse sporen, kunstvoorwerpen, gebouwd patrimonium en boeiende
figuren.
We komen zelfs naar je toe. De hele encyclopedie kan je vanaf 23
november helemaal online raadplegen, zelfs via je smartphone!
Ontdek ons rijke verleden vanaf 23 november op www.erfgoud.be!
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Open Monumentendag

Open Monumentendag zondag 8 september 2019
‘In het teken van Trudo - van abdijdomein tot abdijstad’
Ook Open Monumentendag staat dit jaar volledig in het teken van Sint-Trudo. Maak kennis met de belangrijkste monumenten van
Sint-Truiden. We gaan helemaal terug tot de stichting van de Sint-Trudoabdij, nemen je mee in het middeleeuwse Sint-Truiden, dat toen
een belangrijk pelgrimsoord was, en kijken naar de toekomst van de hoofdstad van Haspengouw als een belangrijke monumentenstad.

Trudowandeling
Deze wandeling neemt je mee op
een tocht door de historische binnenstad en toont de veelzijdige aanwezigheid van Trudo in de hoofdstad
van Haspengouw. Meerdere gebouwen en herdenkingstekens spreken
uit zichzelf. Ze laten beeltenissen van
Trudo na en steken vol betekenissen
en historische signalen, of zijn getuigen van wonderbaarlijke verhalen,
… ook als de Truienaren zelf ze reeds
lang vergeten zijn.

Stad met de drie torens
Het beeld van de ‘stad met de
drie torens’ kunnen we linken aan
Trudo, aan diverse rampen, maar
brengt ons ook tot de verschillende
restauratie-opties en hoe deze evolueren door de eeuwen heen. Een
thema dat vandaag weer brandend
actueel is bij de restauratie van de
Notre-Dame in Parijs.
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Sint-Niklaas- en
Sint-Pieterskerk
Zerkingen was een oude, stedelijke
woonkern ten zuiden van de binnenstad. Volgens een oude traditie werd
hier rond 625 Trudo geboren. Het is
tevens de plek waar de Trudobron
en de wijngaarden van de Abdij van
Sint-Truiden lagen.
De klemtoon in de benaming van de
kerk – Sint-Pieterskerk – heeft zijn
eigen geschiedenis. Vroeger bestond
deze wijk uit twee parochies: Nieuwenhuizen, het dichtst bij de stadswallen, met een kerk toegewijd aan
Sint-Pieter, en Zerkingen (in het
Latijn Sarchinium, de naam voor wat
later Sint-Truiden zou worden) rond
de Sint-Niklaaskerk. In 1725 werden
beide parochies samengevoegd.

Sint-Trudoabdij
De crypte, de begraafplaats van de
Heilige Trudo en het hart van het
bedevaartsoord, dient vandaag als
plaats van herbronning. Aangenomen wordt dat de restanten tot de
oorspronkelijke crypte behoorden.
Is er een meer tot de verbeelding
sprekende plek om de mirakels van
de Heilige Trudo weer tot leven te
wekken?
De abdijtoren met de drie torenspitsen vormt het teken van de abbatiale
macht. De brand in 1975 verwoestte
de hele seminariekerk en legde het
interieur van de toren en de torenspits in de as. Men koos voor een
conserverende restauratie van de
torenruïne die je kan ontdekken via
196 treden. Van boven op de toren
heb je een prachtig uitzicht op de
stad en de streek.

Onze-Lieve-VrouwTenhemelopnemingkerk
De eerste kerk die abt Adelardus
II (1055-1082) op deze plaats liet
bouwen, werd in 1086 volledig door
brand verwoest. Tot 1133 was er hier
de enige parochie van de stad. De juiste
bouwdatum van de tweede kerk is niet
bekend, maar de eerste vermelding
gaat terug tot 1107. De huidige kerk
dateert van de 14de en de 15de eeuw.

Buitenverblijven van de abten
Domein ‘t Speelhof
Het Speelhof bevindt zich net buiten de
voormalige stadsmuren van het historisch centrum, op een boogscheut van
de Abdij. Het omgracht Speelhof van de
abten van de Sint-Trudoabdij ligt in een
park in eenvoudige landschappelijke stijl
en was een ‘speelhuis’ voor de Abdij, waar
de monniken tot rust konden komen. Met
de bouw werd begonnen in de 16de
eeuw onder het abbiaat van Christoffel
de Blocquerie. Het goed bleef in eigendom van de Abdij tot de Franse bezetting.
Het domein werd gebruikt als oord van
ontspanning en had dus geen belangrijke economische functie. ‘t Speelhof is
vandaag nog steeds een domein dat veel
ruimte voor ontspanning biedt aan de
bewoners en de bezoekers van Sint-Truiden. Op het domein vindt ter gelegenheid

van de Trudofeesten de openluchttentoonstelling ‘Tinteling‘ plaats, geïnspireerd
door de Heilige Trudo.
Kasteel van Nieuwenhoven
Het kasteel van Nieuwenhoven ligt buiten
het historisch centrum van Sint-Truiden,
maar pikt inhoudelijk in op het thema.
Ook Nieuwenhoven was eeuwenlang een
buitengoed van de abten van de benedictijnenabdij Sint-Trudo. In de 19de eeuw
werd het abtsverblijf van Nieuwenhoven
verbouwd tot een droomkasteel. In 1932
brandde dit kasteel in neo-Tudorstijl volledig af. De rest van het gebouwenbestand
bleef gespaard. Bij de heropbouw van
het kasteel werd er teruggegrepen naar
restanten van de voormalige abtswoning.
Kinderen tot 12 jaar kunnen ook deelnemen aan de schattenzoektocht ‘Zoek de
schat van Trudo’.

De Sint-Trudoabdij
Het Kerkveld, de cultuscomponent
van de abdijsite, is de blikvanger
van de Abdij tijdens Open Monumentendag. Deze plek is immers de
bakermat van Sint-Truiden.

Stadhuis met belfort
Hier belichten we een bijzonder juridisch statuut van de stad Sint-Truiden - de ‘twee heerlijkheden’ - of
het bestaan van een abbatiaal en
een bisschoppelijk (vanaf 1227
prinsbisschoppelijk) stadsgedeelte.
De stad was toen opgedeeld in twee
bestuurlijke delen: één voor de abt
van de Sint-Trudoabdij en één voor
de prinsbisschop van Luik. De tweeherigheid tekende zich af in een
territoriale scheidingslijn die midden
door Sint-Truiden liep.
Dit jaar verdient de belforttoren
extra aandacht. Het is immers twintig jaar geleden dat de toren samen
met een serie Vlaamse en Waalse
belforten erkend werd als Unescowerelderfgoed.

© Eddy Daniels

Open Monumentendag

Op het kerkveld stond bovendien
ooit één van de grootste Ottoonse
kerken uit de tweede helft van de
11de eeuw. Van deze kerk resteren
vandaag enkel de crypte en de toren.
Oost en west, koor met crypte en
toren, vormen vandaag opnieuw
een visuele eenheid. De contouren
van de kerk zijn aangegeven met
schanskorven. De hoogte van de
voormalige kerk en de oorspronkelijke geleding zijn symbolisch vertaald door de plaatsing van hoge
stalen kolommen.

Het Sint-Agnesbegijnhof
Het Begijnhof van Sint-Truiden werd
in 1258 gesticht op grond, geschonken door Willem van Rijckel, abt van
de Benedictijnenabdij. Tijdens een
gidsbeurt wordt de geschiedenis van
de site gelinkt aan de figuur van de
Heilige Trudo.
Monumentenwacht Limburg zet in op
erfgoedzorg en het bewaren van lokaal
erfgoed voor de volgende generaties.
In de Begijnhofkerk maken kinderen
op een speelse manier kennis met
de werking van Monumentenwacht.
Meer nog, als ze alle opdrachten tot
een goed einde brengen, worden ze
zelfs een ‘Monumentenwachter voor
één dag’.
Bezoekers kunnen tijdens Open Monumentendag ook de tentoonstelling
‘Door andere ogen’ bezoeken, ervaren
én beleven. Ook deze tentoonstelling
kwam tot stand in het kader van de
Trudofeesten en refereert naar één van
de wonderen van de Heilige Trudo.

Open Monumentendag praktisch
Alle locaties zijn op zondag 8 september gratis te bezoeken van 10u
tot 18u. Dit zowel vrij als onder
begeleiding van een gids.
Alle activiteiten zijn gratis behalve:
• Onze-Lieve-Vrouwekerk:
open van 13u tot 18u
• Sint-Pieterskerk: open van 10u
tot 12u en van 14u tot 18u
• Speelhof: rondleidingen tussen
10u en 12u en tussen 14u en
18u
Neem deel aan de Trudowandeling.
Start aan het stadhuis om 10u, 13u30
en 16u onder leiding van een gids.
Bezoek ook de tentoonstelling
‘Sint-Truiden en 1300 jaar Truienaren’ van ASR vzw in de Minderbroederskerk en de tentoonstelling ‘Uit
de Abdij’ in de Schatkamer van de
OLV-kerk!
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Met dank aan volgende sponsors: Taverne Verdi, Superette Roba, Restaurant Den Ambacht, Roxy Theaterproducties, Samtic bvba,
Lindebrings BVBA, GMG Meat & Meals, Trudix BVBA, Optiek Jo Warniers, BerekenD bvba, Omni-Papier, Haar & Beauty Atelier, Restaurant
Hermes, Stayen nv, Raes Orthopedie, De Kleine Bacchus, Lingerie Mimosa, BDF Projects.

