Persbericht
Startweekend Re:lict
DIEST – Op vrijdag 3 september geeft Stad Diest het startschot van het nieuwe
stadsfestival Re:lict. Diest laat je de hele maand september haar 700-jarige,
grootste kerk en andere erfgoedlocaties in de stad (her)ontdekken. Tijdens dit
eigenzinnig stadsfestival kan je elke vrijdag, zaterdag en zondag naar events in en
rond deze bijzondere plekken in de stad.
Programma uitgelicht
Het openingsweekend belooft veel fantastische ontdekkingen. Stad Diest zorgt
ervoor dat Re:lict van bij het begin zijn naam waarmaakt.
Religie ontmoet rockmuziek. Met de allereerste van vier Sacred Sessions zetten
Motor!k, Kregel en DJ Ronny Rex meteen de juiste toon voor al wat het festival te
bieden heeft. De bandleden toveren op vrijdag 3 september de Kruisherenkerk om
tot rocktempel. De kerkpoorten staan open voor al wie zich wil laten verrassen door
dit memorabele evenement.
Geniet van het uitzicht over Diest vanuit De Mosterdpot. Al 700 jaar torent de SintSulpitiuskerk boven de stad uit en tijdens Re:lict kan iedereen die dat wil (en durft)
ook eens ontdekken hoe dat eruitziet van daarboven. In het eerste weekend van het
festival heb je al meteen twee kansen om de klim te maken (deze activiteit is
volzet).
Shoppen is heilig en dat zal je op zondag 5 september geweten hebben! Lokale
handelaars gooien hun deuren open en presenteren de nieuwste collecties. De Grote
Markt wordt een fashion hot spot met leuke modeshows. De beste modestad ligt
voor een dag niet in Parijs, Milaan of New York maar in Diest. ’s Avonds is het
begijnhof magisch verlicht met duizenden kaarsjes!
Een beiaardconcert in de Sint-Sulpitiuskerk sluit het weekend af. De beiaardklanken
onder artistieke leiding van stadsbeiaardier Wim Van Den Broeck zorgen voor een
vleugje vakantie in eigen stad.

Praktisch
Het volledige Re:lictprogramma voor het weekend van vrijdag 3 september tot en
met zondag 5 september ziet er als volgt uit:
Datum

Wat?

Vrijdag 3

Sacred Session met

september

MOTOR!K + Kregel + DJ

Wanneer?
20.30 uur

Waar?
Kruisherenkerk

Ronny Rex
Zaterdag 4

Lichaam & Geest –

september

Karteria Diest goes

9 tot 12 uur

Churchy
Boogschieten

Allerheiligenkapel

15 uur

Sint-Sulpitiuskerk

Boekenbeurs

9 tot 16 uur

Begijnhof

Shoppen is heilig

13 tot 17 uur

Centrum Diest

Mosterdpot’
september

Begijnhof

15 uur

Bezoek beiaardtoren ‘De
Zondag 5

Catharinakerk,

Bierwandeling met
proevertjes
Bezoek beiaardtoren ‘De

13 tot 17 uur

’t Stamineeke
Webbekom

15 uur

Sint-Sulpitiuskerk

Beiaardconcert

16 uur

Sint-Sulpitiuskerk

Begijhof bij kaarslicht

18 uur

Begijnhof

Mosterdpot’

Bij sommige activiteiten is reserveren verplicht. Voor meer informatie kan je terecht
op www.relict.be.
Wil je graag van een of meerdere activiteiten een reportage maken?
Wees welgekomen!
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