
 

Europalia Roemenië: Dacia Felix 
Het roemrijke verleden van Roemenië 
Gallo-Romeins museum, Tongeren 

Labiomista 
Een evoluerend kunstwerk over de mix 
van het leven 
Koen Vanmechelen, Genk 
 

Zaterdag 7 maart 
 
“Dacia Felix” brengt het verhaal van zes bekende en min-
der gekende volkeren uit het verre verleden van het Oost-
Europese land: Romeinen, Daciërs en Geten, Grieken, 
Scythen en Kelten. 
 
Kruispunt van culturen 
Tongeren is de eerste stad ooit in onze streken. De Romei-
nen stichten haar rond 10 voor Christus, enkele decennia 
na hun overwinning op de Eburonen en hun stamhoofd 
Ambiorix. Atuatuca Tungrorum groeit in korte tijd uit tot een 
wervelend centrum, in de noordwestelijke uithoek van het 
Romeinse Rijk. De plaatselijke bevolking richt haar blik 
naar Rome. Vooral de elite omarmt de Romeinse levens-
stijl, zonder de eigen, pre-Romeinse gewoonten en gebrui-
ken op te geven. 
 
Meer dan 2000 kilometer oostwaarts, waar nu Roemenië 
ligt, voltrekt zich een gelijkaardig fenomeen. Het Romeinse 
leger breekt er in 106 na Christus de laatste weerstand van 
de lokale bevolking en annexeert een flink stuk van het 
gebied. De lokale hoofdman Decebalus en de overwonne-
nen zijn Daciërs. Ook daar doet de Romeinse cultuur haar 
intreden. Die ziet er hetzelfde uit als hier en toch weer an-
ders. 
 
Tijdsreis 
Zo’n 300 topobjecten verlaten voor het eerst Roemenië 
en  de ‘schatkamer’ van het Nationaal Museum in Boeka-
rest. Ook vanuit andere musea in Roemenië, het Vaticaan, 
ons land en Nederland illustreren ze de scharniermomen-
ten in de geschiedenis. Enkele voorbeelden: de grafsteen 
van Kallistos, de buste van Trajanus en het hoofd van een 
Daciër, beenbeschermer in verguld zilver, een gouden 
helm, de rituele hoorn voor plengoffers, een gouden vis als 
sierbeslag van een paardentuig en een beeldje van een 
everzwijn uit Transsylvanië. 
Labiomista 
Op de fundamenten van het mijnverleden en de oude die-
rentuin van Zwartberg (Genk) evolueert een project dat u 
meeneemt in de unieke visie van kunstenaar Koen Van-
mechelen en zijn levenswerk op vlak van identiteit, fertili-
teit & bioculturele diversiteit. Een tuin van orde en chaos, 
een arena van cultuur en natuur. Vanmechelen’s wonder-
lab. 
 
Terwijl u in een 24 hectare park de weg vindt door een 
openluchtexpositie met tal van zijn (levende) kunstwerken 
en installaties worden universele maatschappelijke onder-
werpen als diversiteit en mensenrechten tastbaar en be-
spreekbaar dankzij de taal van de kunst. 
 
In deze unieke samenwerking tussen de kunstenaar Koen 
Vanmechelen en de Stad Genk krijgt een gedeelde visie 
over het potentieel van identiteit & diversiteit op verschillen-

de manieren vorm. LABIOMISTA is een permanent en evo-
luerend kunstwerk dat u uitnodigt, uitdaagt en inspireert. 
Het is een broedplek voor tal van nieuwe ideeën, creaties, 
projecten en samenwerkingen. En het vormt een ontmoe-
tingsplek voor alle soorten op deze wereld. 
 
LABIOMISTA schept ook nieuw leven. Het inspireert en 
bevrucht meteen ook de omgeving met energie en initiatief 
op tal van culturele, sociale & economische domeinen. Zo 
ontstaat een diepgaande en unieke kruisbestuiving tussen 
kunstenaar en stad, mens en maatschappij. 
Deelname: € 44,00 • leden: € 41,00 
Inbegrepen: autocarvervoer, kosten en fooi chauffeur, ont-
haal met koffie/thee met koek, toegangen, gidsen, eigen 
audiofoonsysteem 
 
Middagmaal: € 22,00 
Waterkerssoep (St. Lucie) 
Filet van witvis in witte wijnsaus en fijne groentjes 
 
Opstap: 
Zaventem, bushalte ‘Kerkplein 07.40 uur 
Nossegem, bushalte ‘Centrum’ 07.45 uur 
Kortenberg, bushalte ‘Berkenhof’ 07.55 uur 
Erps-Kwerps, bushalte ‘Schoonaarde’ 08.05 uur 
Veltem-Beisem, bushalte ‘Steenweg’ 08.10 uur 
Leuven/Herent, bushalte ‘Diependaal’ 08.15 uur 
Terug in Kortenberg rond 19.00 uur 
Vooraf inschrijven. 

 

Europalia Roemenië: Dacia Felix 
Het roemrijke verleden van Roemenië 
Gallo-Romeins museum, Tongeren 

Labiomista 
Een evoluerend kunstwerk over de mix 
van het leven 
Koen Vanmechelen, Genk 
 

Zaterdag 11 april 2020 
 
“Dacia Felix” brengt het verhaal van zes bekende en min-
der gekende volkeren uit het verre verleden van het Oost-
Europese land: Romeinen, Daciërs en Geten, Grieken, 
Scythen en Kelten. 
 
Kruispunt van culturen 
Tongeren is de eerste stad ooit in onze streken. De Romei-
nen stichten haar rond 10 voor Christus, enkele decennia 
na hun overwinning op de Eburonen en hun stamhoofd 
Ambiorix. Atuatuca Tungrorum groeit in korte tijd uit tot een 
wervelend centrum, in de noordwestelijke uithoek van het 
Romeinse Rijk. De plaatselijke bevolking richt haar blik 
naar Rome. Vooral de elite omarmt de Romeinse levens-
stijl, zonder de eigen, pre-Romeinse gewoonten en gebrui-
ken op te geven. 
 
Meer dan 2000 kilometer oostwaarts, waar nu Roemenië 
ligt, voltrekt zich een gelijkaardig fenomeen. Het Romeinse 
leger breekt er in 106 na Christus de laatste weerstand van 
de lokale bevolking en annexeert een flink stuk van het 
gebied. De lokale hoofdman Decebalus en de overwonne-
nen zijn Daciërs. Ook daar doet de Romeinse cultuur haar 
intreden. Die ziet er hetzelfde uit als hier en toch weer an-
ders. 
 
Tijdsreis 
Zo’n 300 topobjecten verlaten voor het eerst Roemenië 
en  de ‘schatkamer’ van het Nationaal Museum in Boeka-
rest. Ook vanuit andere musea in Roemenië, het Vaticaan, 
ons land en Nederland illustreren ze de scharniermomen-
ten in de geschiedenis. Enkele voorbeelden: de grafsteen 
van Kallistos, de buste van Trajanus en het hoofd van een 
Daciër, beenbeschermer in verguld zilver, een gouden 
helm, de rituele hoorn voor plengoffers, een gouden vis als 
sierbeslag van een paardentuig en een beeldje van een 
everzwijn uit Transsylvanië. 
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Labiomista 
Op de fundamenten van het mijnverleden en de oude die-
rentuin van Zwartberg (Genk) evolueert een project dat u 
meeneemt in de unieke visie van kunstenaar Koen Van-
mechelen en zijn levenswerk op vlak van identiteit, fertili-
teit & bioculturele diversiteit. Een tuin van orde en chaos, 
een arena van cultuur en natuur. Vanmechelen’s wonder-
lab. 
 
Terwijl u in een 24 hectare park de weg vindt door een 
openluchtexpositie met tal van zijn (levende) kunstwerken 
en installaties worden universele maatschappelijke onder-
werpen als diversiteit en mensenrechten tastbaar en be-
spreekbaar dankzij de taal van de kunst. 
 
In deze unieke samenwerking tussen de kunstenaar Koen 
Vanmechelen en de Stad Genk krijgt een gedeelde visie 
over het potentieel van identiteit & diversiteit op verschillen-
de manieren vorm. LABIOMISTA is een permanent en evo-
luerend kunstwerk dat u uitnodigt, uitdaagt en inspireert. 
Het is een broedplek voor tal van nieuwe ideeën, creaties, 
projecten en samenwerkingen. En het vormt een ontmoe-
tingsplek voor alle soorten op deze wereld. 
 
LABIOMISTA schept ook nieuw leven. Het inspireert en 
bevrucht meteen ook de omgeving met energie en initiatief 
op tal van culturele, sociale & economische domeinen. Zo 
ontstaat een diepgaande en unieke kruisbestuiving tussen 
kunstenaar en stad, mens en maatschappij. 

Deelname: € 44,00 • leden: € 41,00 
Inbegrepen: autocarvervoer, kosten en fooi chauffeur, ont-
haal met koffie/thee en specialiteiten, toegangen, gidsen, 
eigen audiofoonsysteem 
 
Middagmaal: € 20,00 
•  Pastasalade met kip 
• Vis van de dag in preisaus en puree 
Eventueel alternatief voor de hoofdschotel: 
• Filet van hoevekip met sausje van grotpaddestoelen 
(in dit geval: ‘hoevekip’ te vermelden bij betaling) 
 
Opstap: 
Zaventem, bushalte ‘Kerkplein 07.40 uur 
Nossegem, bushalte ‘Centrum’ 07.45 uur 
Kortenberg, bushalte ‘Berkenhof’ 07.55 uur 
Erps-Kwerps, bushalte ‘Schoonaarde’ 08.05 uur 
Veltem-Beisem, bushalte ‘Steenweg’ 08.10 uur 
Leuven/Herent, bushalte ‘Diependaal’ 08.15 uur 
Terug in Kortenberg rond 19.00 uur 
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