Persbericht
Alweer een weekend boordevol Re:lict
DIEST – Diest laat je met Re:lict 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. Na het schitterende openingsweekend gaat Re:lict op
hetzelfde elan voort tijdens het tweede festivalweekend met Sacred Sessions,
Lichaam en Geest-activiteiten, START! en een uitgebreid programma voor Open
Monumentendag.
Programma uitgelicht
Klaar voor een nieuwe magische driedaagse?
Vorige week vrijdag speelden Motor!k en Kregel de heiligen van de Onze-LieveVrouwekerk in de Schaffensestraat in Diest wakker tijdens de eerste Sacred Sessions
van Re:lict. Ook deze vrijdag 10 september zal rustig aan het weekend beginnen er
niet inzitten. De bands Loud Love en Rotzak doen vanaf 18 uur al de fundamenten
van de Onze-Lieve-Vrouwekerk daveren. Zo bezorgen ze onze Re:lictgangers een
afterwork zoals ze nog nooit hebben meegemaakt.
START! op zaterdag 11 september is zonder twijfel het paradepaardje uit het tweede
weekend van Re:lict. In het Warandepark stippelde Stad Diest samen met
cultuurcentrum Den Amer een mystiek wandelparcours uit. Onderweg verrassen
verschillende acts en installaties alle nieuwsgierige wandelaars. START! is dan ook
het officiële startsein voor het cultureel seizoen 2021-2022 van CC Diest.
Actievelingen kunnen op zaterdag 11 september bovendien opnieuw hun hart
ophalen met twee nieuwe Lichaam & Geest-activiteiten in de Catharinakerk:
taekwondo en country- linedance.
Tijdens Re:lict hebben we ook aandacht voor Open Monumentendag, een jaarlijkse
hoogdag in Diest. Talrijke monumenten openen dan 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.
Praktisch
Het volledige Re:lictprogramma voor het weekend van vrijdag 10 september tot en
met zondag 12 september ziet er als volgt uit:
Datum
Vrijdag 10
september

Wat?
Sacred Session met
Loud Love // Rotzak
Film bij kaarslicht: Big
Trip

Zaterdag 11

Lichaam & Geest – Let

september

taekwondo be your

Wanneer?
Deuren open
17 uur, eerste
band 18 uur
20.30 uur

9 tot 10 uur

spirit
Lichaam & Geest –
Church Country- en

10 tot 12 uur

Linedance
START!

Vrouwekerk
Boerenkrijgplein
Kruisherenkerk Guido Gezellestraat
Kruisherenkerk Guido Gezellestraat
Warandepark

10 uur

Bibliotheek Diest

Magische

14 tot 15.30

Toegangspoort

gebouwbescherming:

uur & 16 tot

Begijnhof -

Schrijver Marc Robben

17.30 uur

Begijnenstraat

Boekvoorstelling

september

Magische

Monumentendag

Onze-Lieve-

20 uur

Zondag 12
Open

Waar?

gebouwbescherming,
Marc Robben
Geleide wandeling

neemt je op pad
Geleide wandeling
Begijnhof en Sint-

15 tot 17 uur

Catharinakerk
U vraagt, wij spelen
orgel
Beklim de beiaard van
de Sint-Sulpitiuskerk
Inclusief beiaardconcert

Begijnhof Begijnenstraat

14 tot 16 uur

Sint-Sulpitiuskerk

15 tot 16 uur

Sint-Sulpitiuskerk

16 tot 17 uur

Sint-Sulpitiuskerk

13 tot 17 uur

Sint-Sulpitiuskerk

Expo Zeven eeuwen
Sint-Sulpitiuskerk –
Beiaard Experience
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Open Musea Diest
Workshop
Imperfections

13 tot 17 uur
14 tot 17 uur

www.diest.be/musea
Kruisherenkerk Guido Gezellestraat

Magische
gebouwbescherming:
op wandel met de

10 tot 18 uur

Begijnhof Begijnenstraat

Erfgoedapp
Museum Tour Diest

10 tot 18 uur

Stadsmuseum De
Hofstadt voor kleine
speurneuzen

13 tot 18 uur

www.diest.be/musea
Stadsmuseum De
Hofstadt

Bij sommige activiteiten is reserveren verplicht. Voor meer informatie kan je terecht
op www.relict.be.
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