Persbericht
Voorstelling programma stadsfestival Re:lict
DIEST – Vandaag, donderdag 5 augustus 2021, heeft Stad Diest het programma van
haar nieuwe stadsfestival Re:lict voorgesteld. Doorheen de hele maand september
laat Diest je op eigenzinnige manieren allerlei erfgoedlocaties in de stad
(her)ontdekken. Het festival staat dit jaar helemaal in het teken van de 700 ste
verjaardag van de Sint-Sulpitiuskerk.
Verwacht wat je niet verwacht waar je het niet verwacht
Vandaag heeft Diest het volledige programma van het nieuwe stadsfestival Re:lict
gelanceerd. De Kruisherenkerk was eenmalig het zomerse decor voor een tropisch
strandfeest, waar de aanwezigen bijna letterlijk een duik in het programma konden
nemen.
De eerste editie van Re:lict zorgt meteen voor heel wat deugden en zonden. Van
Sacred Sessions, workshops en activiteiten voor Lichaam en Geest en glamping op
erfgoedlocaties tot Re:lax on the beach en Re:lict Car(e)free. Het zijn maar een paar
hoogtepunten uit het programma.
Iedereen Re:lict
Re:lict is een project waar de hele stad Diest zich achter schaart. Zo coördineren de
diensten Erfgoed & Musea, Cultuurbeleid en CC Diest, Jeugd en Toerisme samen de
festiviteiten. Maar ook onder andere de sportdienst, dienst Lokale Economie, dienst
Diversiteit, dienst Milieu, het provinciedomein Halve Maan, Te Gek!? & SintAnnendael fungeren mee als partner.
Het startschot van Re:lict wordt gegeven op vrijdag 3 september; op zondag 26
september sluit het festival af met feest aan het water, het ultieme vakantiegevoel.
Bedoeling is dat Re:lict tweejaarlijks terugkeert, en bezoekers op een eigenzinnige
manier blijft verrassen. Alle info en het volledige programma kan je nalezen op
www.relict.be.

Praktisch
Bekijk hieronder het volledige programma van Re:lict.

SACRED SESSIONS
Religie ontmoet rockmuziek. Waar de kerk eeuwenlang mensen samenbracht, vullen
we haar nu met ‘modern gatherings’ en maken we plaats voor nieuwe religies en
rituelen. We toveren onze kerken om tot rocktempels. Hedendaagse goden van
dienst zijn lokale bands van vroeger en nu.
-

Motor!k // TBA
Kraut Rock Halleluja. Genoeg gedroomd: Motor!k schudt je weer wakker.
Pulserende synths en zwevende gitaardetails zorgen voor de ultieme
openbaring.

-

o

Vrijdag 3 september, 20.30 uur

o

VVK: € 10 – KASSA: € 13

Loud Love // Rotzak // TBA
Heb lief zoals zij liefhebben, en bovenal, verstoor de rust. Diest is de heimat
van twee hardcore rock ’n roll-bands: Rotzak en Loud Love. Zij doen de
fundamenten van de Onze-Lieve-Vrouwekerk daveren tijdens deze stevige
afterwork.
o

Vrijdag 10 september, 17 - 20 uur, Onze-Lieve-Vrouwekerk,
Schaffensestraat

o
-

VVK: € 5 – KASSA: € 7

The Me In You
Van Pukkelpop over de AB, naar een pop-up concertzaal in een kerk. Deze
lokale helden zorgen overal waar ze komen voor muzikale herbronning.

-

o

Vrijdag 17 september, 20.30 uur

o

ABO & -26: € 13,00 - VVK: € 15,00 - KASSA: € 17,00

Guy Swinnen // Out of My box
Tast in het duister. Wie precies wie is, kom je niet te weten – dat doet er ook
niet toe. Out of My Box is een muziekband van mensen die op een of andere
manier een link hebben met het project Te Gek!?. Guy Swinnen fungeert als
ceremoniemeester.
o

Vrijdag 24 september, 20.30 uur

o

VVK: € 15 - KASSA: € 17

o
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LICHAAM & GEEST
Wie vereer jij in 2021? Merckx of Maria? Zuiver tijdens Re:lict je lichaam en geest of
ga resoluut voor de zonde tijdens een van deze nieuwe rituelen.
-

Karteria Diest goes Churchy
Heilig is de dans. Karteria Diest organiseert een sportieve en bovenal
merkwaardige dansshow met special act waar ook jij vrij aan kan deelnemen.
Kom verschillende groepslessen volgen op meezwepende muziek. Re:lict zal u
dankbaar zijn!

-

o

Zaterdag 4 september, 9 – 12 uur, Catharinakerk, Begijnhof

o

Gratis

Kruisboogschieten
Wees opstandig in het leven. Van 1450 tot 1855 was de Allerheiligenkapel
eigendom van de Sint-Jorisgilde, de gilde van de kruisboog. Ze gebruikte het
gebouw voor erediensten en het terrein errond voor schietoefeningen. Neem
een duik in de geschiedenis met demonstraties kruisboogschieten. De
allerkleinsten kunnen zelf hun kans wagen met de handboog.

-

o

Zaterdag 4 september, 14 - 17 uur, Allerheiligenkapel

o

Gratis

Bierproevertjeswandeling Webbekomsbroek
Proef, en geniet de goedheid van het bier. Tijdens deze verlichte wandeling (5
km) maak je kennis met een 6-tal minder courante biertjes. Langsheen het
parcours staan verschillende proefstanden. Voor kinderen en niet-bierdrinkers
voorzien we een Diesters alcoholvrij alternatief. Na de wandeling kan je van
je favoriete biertje nagenieten gecombineerd met een Diesterse Cruydtkoeck.
o

Zondag 5 september, vertrek tussen 13 en 15 uur, ’t Stamineeke
Webbekom

o
-

Reservatie verplicht, € 15 euro (kinderen en niet-bierdrinkers: € 3)

Let Taekwondo be your spirit
Scherper dan een tweesnijdend zwaard. In deze bijzondere initiatielessen
taekwondo voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar maak je kennis met de
weg (DO) van voet (TAE) en vuist (KWON).

-

o

Zaterdag 11 september, 9 - 10 uur, Catharinakerk begijnhof

o

Gratis

Church Country- en Linedance
Re:lease your inner cowboy. Je hoeft geen boots en hoed te hebben om deel
te nemen aan deze initiatieles country- en linedance. Een goede portie
verheerlijking is genoeg om te dansen tot in de lengte der dagen.
o

Zaterdag 11 september, 10 - 12 uur, Catharinakerk, Begijnhof

o

Gratis
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-

Sport M laat de begijntjes dansen
Re:lict, Re:levé. Geef je over aan het ritme van de muziek. Elke Re:licter
tussen 5 en 18 jaar met een hart voor jazz-dans of klassiek ballet mag z’n
dansbenen alvast inbalsemen. Kom bij Sport M proeven van rituele dans.

-

o

Zaterdag 18 september, 9 - 12 uur, Catharinakerk begijnhof

o

Gratis

Spectacolo Spectacolo!
Zit er een goddelijke acrobaat of jongleur in jou? Of ben je meer
gepassioneerd door dans? Tijdens een zaligmakende voormiddag kan je de
wondere wereld van Spectacolo Spectacolo gadeslaan. Het kan zelfs nog
straffer: doe zelf mee met alle eigenzinnige acts!
o

Zaterdag 25 september, 9 - 12 uur, Catharinakerk begijnhof

o

Gratis

GLORIOUS GLAMPING
Kom spiritueel overnachten in erfgoed. Het amfitheater van Diest maakt deel uit van
het gezellige Warandepark. Omgeven door bomen is deze pittoreske & romantische
locatie dé ideale plek voor een unieke overnachting voor 2 personen in volledige
glamping-stijl. Je slaapt er in een sfeervol en comfortabel ingerichte bell-tent en
krijgt het volledige amfitheater voor jou alleen.
-

Elke vrijdag, zaterdag en zondag in september, amfitheater Warandepark

-

€ 250 voor 2 personen, inclusief:
o

Bell-tent in het amfitheater, volledig privé voor de huurders

o

Welkomstpakket met streekproducten

o

Haspencubekaars – een veilige manier te genieten van vlammetjes

o

Minibar met water, koffie en thee

SHOPPEN IS HEILIG
En op de zevende dag ging hij shoppen. Niet in Milaan of Parijs, wel in Diest. De
lokale handelaars gooien hun deuren open en presenteren de nieuwste collecties. De
Grote Markt wordt een fashion hotspot met wonderbaarlijke modeshows.
-

Zondag 5 september, 13 - 17 uur, centrum Diest

-

Gratis

START!
Vrees geen gevaar. Klaar? START! Laat je op een mystiek wandelparcours doorheen
het Warandepark verrassen door talloze acts en installaties om het cultureel seizoen
van CC Diest op miraculeuze wijze te starten.
-

Zaterdag 11 september, 20 uur, Warandepark

-

Gratis
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RE:LAX ON THE BEACH
We veranderen water in wijn en vieren de eerste editie van het eigenzinnige
stadsfestival met een fenomenaal slotweekend. De Grote Markt wordt een weekend
lang omgetoverd tot een echt zandstrand met palmbomen, strandstoelen, cocktails,
zandkastelen, concerten, en animatie voor klein en groot.
-

Culinair genieten
Waan je aan zee in Saint-Tropez en pik een hapje en drankje mee.
Levensgenieters kunnen terecht op de Kaai voor culinaire hoogstandjes uit de
zee, van de lekkerste oesters tot de meest vurige paella.
o

-

Zaterdag 24 september en zondag 25 september

Bat’o, muziek op het water
Aan boord van een 17de eeuws geïnspireerd bootje spelen authentieke
troubadours uit de 21ste eeuw muziek. Ontdek hen samen met je geliefden
rond 15.30 uur of tijdens een romantische avondwandeling rond 22 uur.

-

o

Zaterdag 25 september

o

Gratis

BAM, live concert op de Kaai
Met verrassende percussie en een wervelende saxofoon steken de drie
mannen muziek van vroeger en nu in een nieuw jasje. Denk Bakermat,
Macklemore, Sting, Rihanna en The Beatles. En vooral: zomer.

-

o

Zaterdag 25 september, 14 - 22 uur, Kaai en Grote Markt

o

Gratis

Familiedag op het zand
Waan je als god in Frankrijk samen met je kroost. Zorg voor een achtste
wereldwonder tijdens de ‘zandkastelenwedstrijd’, dans erop los tijdens de
kids beach party en doe mee met vele workshops.
o

Zondag 26 september, Grote Markt

o

Gratis

OPEN MONUMENTENDAG
Tot in de eeuwigheid. Open Monumentendag is jaarlijks een hoogdag in Diest.
Talrijke monumenten openen die dag de deuren met gratis activiteiten voor jong en
oud. Van boekvoorstellingen en orgelconcerten tot geleide wandelingen of de
workshop ‘Imperfections’. Die laatste gaat de strijd aan met de perfecte foto’s op
Instagram, want niets of niemand is perfect. Ontdek het uitgebreide aanbod!
-

Zondag 12 september, 10 - 17 uur, centrum Diest

-

Gratis
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RE:LICT CAR(E)FREE
En op die dag bracht Re:lict haar kudde in veiligheid. Een deel van Diest centrum
wordt autovrij en er wordt plaats gemaakt voor de twee deugden des levens: passie
en food.
-

Autovrije zondag
De auto offeren we aan de duivel en we vereren wandelaars en fietsers nog
meer dan anders. Toon je behendigheid in het mobiel verkeerspark op het
ceremonieplein. Misschien kan jij al een trick of flip aan? Tijdens de initiatie
steppen kan je naar hartenlust oefenen op verschillende ramps.

-

o

Zondag 19 september, 14 – 17 uur

o

Gratis

Slag van de molen
Alle lof aan de kinderen! Een namiddag vol spel en plezier voor het hele gezin
met leuke acts, kermis- en volksspelen en andere randanimatie. Zoals een
echte kermis dat betaamt, vallen er ook heerlijke snacks te oogsten.

-

o

Zondag 19 september, 14 – 16 uur, Lakenhalle

o

Gratis

Wereld- en foodmarkt
Geef ons heden, ons dagelijks brood. Laat je verleiden door de mooiste
kleuren, en de lekkerste geuren en smaken tijdens de wereld- en foodmarkt.
Het beste wat er te vinden is op deze aardbol komt naar Diest. Proeven, zien,
ruiken, voelen, horen… alle zintuigen genieten mee van het feest.
o

Zondag 19 september, 11 - 21 uur, Kruisherenkerk, Verstappenplein,
Graanmarkt

o
-

Gratis

Muzikale stadswandeling
Waar jij heen gaat, daar ga ik heen. Laat je leiden door een muzikale
stadswandeling langs minder bekende hoekjes en kantjes. Een beetje
historische duiding wordt overgoten met mooie muzikale intermezzi.
o

Zondag 19 september, starten tussen 14 en 15 uur, Citadel,
Leuvensestraat

o

€ 10
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IEDEREEN RE:LICT
Maak kennis met alle facetten van Re:lict en ga op een verlichtende
ontdekkingstocht in Diest!
-

Begijnhof bij kaarslicht
Let there be light. Op het eeuwenoude begijnhof word je ondergedompeld in
een wereld vol magie en schoonheid. Duizenden kaarsjes zullen die avond elk
plekje verlichten. Laat je verwarmen door lachende gezichten en je ontroeren
door de schoonheid van dit tafereel.

-

o

Vrijdag 5 september, vanaf 19 uur, Begijnhof

o

Gratis

Film bij kaarslicht – SOUL
Hoe meer zielen, hoe meer Soul. De klanken en kleuren van de Pixar-film
Soul, begeleid door de gloed van duizenden kaarsjes, transformeren het
Boerenkrijgplein tot één hartverwarmende balsem voor de ziel. Geniet mee
van film in openlucht.

-

o

Vrijdagavond 10 september, Boerenkrijgplein

o

Gratis

Workshops ‘Van glas tot hout’
En bovenal, steek uw handen uit de mouwen. We draaien de kerk
binnenstebuiten en creëren een heus atelier voor volwassenen. Ga zelf aan de
slag met glas in lood, houtsnijtechnieken en textiel. Een waaier aan
workshops leert je de kneepjes van onder andere kerkfotografie en
glasramen.
o

Zaterdag 18 september, tijdstip afhankelijk van workshop,
verschillende locaties in het centrum

-

o

Prijs afhankelijk van workshop

o

Reservatie verplicht

Bezoek beiaardtoren ‘De Mosterdpot’
Hosanna in de hoge. Klim met een stadsgids tot boven in de beiaardtoren van
de Sint-Sulpitiuskerk. Je zware inspanning wordt beloond met een verheven
uitzicht over stad Diest. Niet voor watjes dus!
o

Zaterdag 4 september, zondag 5 september, zondag 19 september en
zondag 26 september, 15 uur, Sint-Sulpitiuskerk, Grote Markt

o

€ 5, reservatie verplicht
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-

Boekenbeurs
Broeders en zusters, sta op en snuister tussen oude boeken en documenten,
tik een charmante klassieker op de kop en trotseer de hobbelige straatjes van
het begijnhof op zoek naar verborgen schatten.

-

o

Zondag 5 september, 9 - 16 uur, Begijnhof

o

Gratis

Beiaardconcert
Laat in uw hart de vrede van de beiaardklanken. Nestel je op een stoel of
bankje en geniet van het beiaardconcert onder artistieke leiding van
stadsbeiaardier Wim Van den Broeck.
o

Zondag 5 september, zondag 19 september en zondag 26 september,
16 uur, Sint-Sulpitiuskerk, Grote Markt

o

Gratis
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