‘To End all Wars?!’ Een bilan van WO 1
IFFM & Vrienden van het In Flanders Fields Museum
In deze tijdelijke tentoonstelling worden de kaarten op tafel gelegd. De
kaarten van de oorlog, de laatste veldslagen die tot de Wapenstilstand
leidden en de kaarten van de nieuwe wereldorde die erop volgde. Daarin
verdwenen oude rijken en werden nieuwe landen uitgetekend. Lijnen
op kaarten beslisten over de nieuwe toekomst van honderden miljoenen
mensen. Net zoals al zo vaak in de oorlog was aangetoond, bleken die lijnen
voor velen in de eerste plaats strepen door de rekening.
De Vrienden van het museum VIFF leiden je graag in kleine groepjes door
deze tentoonstelling.
Maak kennis met het stadsarchief en ‘Westhoek verbeeldt’
Het archief, het geheugen van de stad! Ben je op zoek naar je voorouders?
Wil je graag een mooie blauwdruk van je woning? Bestudeer je de Ieperse
geschiedenis? Ben je op zoek naar oude foto’s of postkaarten? Kom met je
vragen naar het archief en we helpen je graag verder!
De vrijwilligers van ‘Westhoek verbeeldt’ scannen je oude foto’s graag voor
je in en plaatsen ze op www.westhoekverbeeldt.be. Kom tijdens Mozaïek de
sfeer van de sixties opsnuiven!
Gidsbeurt: de Ieperlee intra muros (Ieper Waterstad)
Gidsenkring Ieper, werkgroep Ieperleeproject van de cultuurraad
De Ieperlee binnen de stadsmuren is niet zichtbaar: ze loopt ondergronds.
We volgen stroomopwaarts het traject van de rivier die aan de oorsprong van
onze stad ligt, horen wanneer en waarom ze overwelfd werd en ontdekken
boeiende plekken die langs de loop van de rivier lagen. Na deze wandeling
bekijk je de stad met andere ogen! We eindigen aan de Rijselpoort.
Let op: vertrek van deze wandeling om 14.30 uur aan de dienst toerisme – de
wandeling duurt ongeveer 75 minuten.
Volks- en straeteliedjes
VierN XL
Verzamelen, conserveren en beleven: met deze kernwoorden kan je de
werking van vzw volksmuziek omschrijven waar alles draait rond folk en
volksmuziek. Naast het inzamelen en bewaren, organiseert de vzw ook
activiteiten en komt ze naar buiten met hun groepen om het publiek bewust
te maken van ons rijkelijk volkse muzikale erfgoed.
VierN XL is één van de groepen waarmee ze in alle uithoeken van
Vlaanderen en daarbuiten voor ambiance zorgen met hun eigen interpretatie
van “volks- en straeteliedjes”. Deze brengen ze op ludieke wijze op een
allegaartje van instrumenten. Niet alleen Vlaamse doedelzak, draailier,
gitaar, bas passeren de revue maar ook van pollepel, paraplu, wasbord
en boombas maken ze gretig gebruik. Een programma om iedereen te
amuseren op basis van ons volkse erfgoed en eigen muzikale invullingen!
GOLD!
Chorus koor en orkest
Chorus is een vierstemmig, gemengd koor met een vast begeleidingsorkest.
Sinds 2006 staat de groep onder de kundige leiding van dirigente Tine
Devoghel. Niet minder dan 70 zangers en 7 instrumentalisten vormen een
groep vrienden die wekelijks samenkomen om te zingen en te musiceren. In
februari 2019 werd Chorus 50 jaar! Na de jubileumviering in de kathedraal
en de academische zitting volgden de GOLD-concerten in CC Het Perron.
Meer dan 1500 toeschouwers genoten van dit spektakel.
Op Mozaïek kan je genieten van een selectie uit ‘GOLD’. Gekende melodieën
van o.a. Andrew Lloyd Webber en Abba passeren de revue, maar Chorus
blijft letterlijk ook niet stilstaan bij nummers als ‘As het effe kan’ uit My fair
Lady, ‘I will follow him’ uit Sister Act en ‘We go together’ uit Grease!
Yper Museum
Ook tijdens Mozaïek neemt het Yper Museum je graag mee door elf eeuwen
Ieper en Westhoek. Je ontdekt er een unieke collectie insignes, kaarten,
archeologische vondsten, munten, kant- en handwerk en nog zoveel meer.
Kinderen kunnen letterlijk middenin het middeleeuwse Ieper plaatsnemen
dankzij de reuzegrote maquette van de stad. De armband met kattenpoot
maakt van je bezoek aan het Yper Museum een persoonlijke en speelse
belevenis.

Leeuwentoren
Als leerkracht in het zesde leerjaar bedacht Stefaan Vanoplynes het houten
buitenspel Leeuwentoren, gebaseerd op de leeuwentoren op de vestingen
van Ieper. Het spel is een mix tussen Kubb en petanque, toegankelijk voor
jong en oud. Omdat samen spelen én buiten spelen belangrijk is!
Filmclub Cinypra
De Ieperse film- en videoclub Cinypra, opgericht in 1966, is met een heuse
filmploeg aanwezig op Mozaïek en brengt ook u in beeld. Smile!
De Snoezepoezen, een dansende streling voor het oog
Door hun eigenheid, harmonie, discipline en elegantie zijn de Snoezepoezen
ambassadrices van onze stad Ieper, een begrip in binnen- en buitenland.
Snoezepoes zijn, is en blijft een uitdaging, maar de vriendschap, de eigen
prestaties in groep, streven naar perfectie en het applaus zorgen telkens voor
een unieke ervaring. Zou je ook Snoezepoes willen worden? Kom maar eens
langs op Mozaïek, je kunt er genieten van onze optredens en we geven je
graag wat inlichtingen!
Dansoptreden
Twirlingteam Boezinge
Twirling is een showsport waarbij op ritmische muziek dansoefeningen
worden uitgevoerd in combinatie met het gebruik van een baton. Het
Twirlingteam uit Boezinge brengt een wervelend dansoptreden!
Flower power lace
Kantatelier De Kersecorf
Het Kantatelier De Kersecorf presenteert een groepswerk, een geheel
waar alle kantklosters aan konden deelnemen, jong of oud, ervaren of
beginneling. Een optelsom van veel gebundelde creativiteit!
Pop-up Ieper-Wa
Noord-zuiddienst
Op de pop-up kan je kennis maken met de stedenband tussen Ieper en Wa
in Ghana. Een aangename en leerrijke onderdompeling in de stedenband
met info over enkele - nieuwe - levensbelangrijke projecten. Daarnaast is
er een origineel, visueel verslag van de inleefreis door leerlingen van het
Koninklijk Atheneum die deelnamen aan een project dat hun leven lang zal
bijblijven.
Fair trade Trekkersgroep
Al gehoord van de Fair trade Trekkersgroep? Een groep van een zestal
vrijwilligers brengt het warm verhaal achter fair trade uit het Zuiden maar
ook uit het Noorden. Lokale voeding, korte keten maar ook eerlijke handel
voor een eerlijk loon is belangrijk voor de Fair trade Trekkersgroep. Met
de Fair trade Trekkersgroep organiseren we allerlei acties waarbij eerlijke
handel bekend gemaakt wordt in samenwerking met de wereldwinkel. Wil
je aansluiting zoeken bij de lokale trekkersgroeps van Ieper? Kom dan gerust
eens langs.
Boekenbeurs
Werkgroep geschiedenis
De werkgroep geschiedenis van de cultuurraad is het
samenwerkingsplatform van de erfgoedverenigingen van Ieper. Ze
presenteren op Mozaïek een fijne selectie uit hun eigen uitgaven, over
familiekunde, heemkunde, lokale geschiedenis…
DNST der GDRMD GWSTN
Vanuit hun ruimtelijke interventie, een ‘zelfgebouwd noodbureau’ genaamd
de ‘vijfendertigduuster’ dat dienst doet als geïmproviseerde uitvalsbasis,
nodigt de ‘DNST der GDRMD GWSTN’ Ieperlingen uit om hun ‘Dossier der
WEDERverbeelding van de STAD’ in te dienen. Vanuit een gedeelde affiniteit
voor de stad bouwt de ‘DNST der GDRMD GWSTN’ aan een podium om op
een sociaal-artistieke manier samen te denken over, te ontwerpen aan en
te experimenteren met een GEDROOMDE stad. Vanuit dit tijdelijke bureau
stellen ze graag voor het eerst plechtig hun ‘DNST’ voor!

20 jaar vestingroute
en Hoornwerkpark
Zondag 30 mei 1999 was een bijzondere dag voor Ieper:
de cultuurtoeristische vestingroute werd aan het publiek
voorgesteld. Het werd een echte voltreffer waar zowel de
Ieperlingen als de bezoekers en toeristen nog steeds van
genieten.
De vestingroute was het resultaat van de creatieve
samenwerking tussen stadsdiensten en de vestingwerkgroep,
een gedreven groep van lokale vestingkenners en stadsgidsen.
Met steun van de Koning Boudewijnstichting werden de
vele ideeën en voorstellen tot één sterk concept gekneed. Er
kwamen 23 infoborden over geschiedenis en natuur van het
vestinglandschap, wegwijzers, de spectaculaire wandel- en
fietsbrug (Poternebrug), een passerelle over het water langs
de vestingmuur. Een poternegang en poternetrap werden
gerestaureerd en belangrijke vestingmonumenten werden
beter ontsloten: het kruitmagazijn, de Bourgondische
hoektorens, de ruimtes bij de Rijselpoort, de ijskelder.
Maar er was meer: het vestinglandschap werd op diezelfde
dag officieel uitgebreid met zes hectare parkgebied: het
Hoornwerkpark. Het glooiende weidegebied met heel wat
historische relicten werd een publiek wandelpark waar
streekeigen natuurelementen zich volop mochten ontwikkelen,
op minder dan 500 meter van de Grote Markt. In 2008 werd
het Hoornwerkpark nog uitgebreid tot acht hectare.
In 2013 werden de 17de-eeuwse souterrains of kazematten
achter de Sint-Jacobskerk na een jarenlange restauratie
opengesteld als nieuw onthaalpunt op de vestingroute, met
een brasserie en een infopunt van de vestingen.
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Ketelkwaad en Hamiltonpark verruimen vestinglandschap
Vanaf begin 2018 werd werk gemaakt van de herinrichting
van het vestinggebied tussen de Majoorgracht en de
Oudstrijderslaan. Na de verwerving van 15 private
vestingtuintjes op het historische ‘glacis’ (hellend vlak tussen
de stadsgracht en het moerassige buitengebied) kon een
totaal vernieuwd parklandschap van zes hectaren ingericht
worden. De brede randzones van het vestinglandschap, met
verrassende perspectieven en mooie natuurwaarden, zijn nu
opnieuw verbonden met de centrale Majoorgracht. Er kwam
een hondenuitloopweide, nieuwe wandelpaden, brugjes,
verruimde grachten, bloemenweiden, een speelzone voor
kinderen, banken en picknicktafels. De natuurbeleving krijgt
in deze zone een nieuwe, intensere dimensie en de vele
vestingjoggers zijn blij met de halfverharde looppaadjes.
Vanaf mei 2019 zijn het nieuwe Ketelkwaad en het
Hamiltonpark volledig afgewerkt. In het Hamiltonpark wordt
nog een heuse evenementenweide van 0,8 hectare ingericht.
Vestingroute wordt vernieuwd en uitgebreid
De vestingroute van 1999 start bij het gerestaureerde
kruitmagazijn op de Esplanade en eindigt aan de Menenpoort.
Nu, twintig jaar later, kan de uitbreiding tot het volledige
vestingtraject rondom de stad stap voor stap gerealiseerd
worden. Gedateerde of beschadigde infoborden worden
vernieuwd en er komen nieuwe infoborden op de bijkomende
trajecten, eerst tussen de Menenpoort en de Wieltjesgrachten
en later ook op het traject van de ‘verdwenen vestingen’, vanaf
het Minneplein over de Maloulaan tot de Esplanade.
Zo wordt de vernieuwde vestingroute een volledige
wandellus rondom de historische stad, goed voor 4,5
kilometer wandelplezier in de groene vestinggordel. met vijf
aantrekkelijke instappunten en vele verbindingen met de
binnenstad.

20 jaar vestingroute en Hoornwerkpark, het verruimde vestinglandschap en de vernieuwde vestingroute rondom
de volledige stad: dat zijn drie goede redenen om op zondag 12 mei 2019 een feestelijke vestingdag te vieren.
Wie tijdens Mozaïek de 20-jarige vestingroute, het Hoornwerkpark en het vernieuwde vestinggebied wil
verkennen, kan deelnemen aan gratis geleide wandelingen. Start telkens op de Grote Markt (Mozaïek) om 14,
15 en 16 uur. De wandeltocht duurt 2 uur, je ontdekt er ook diverse (ondergrondse) vestingruimtes die niet vrij
toegankelijk zijn. Gezinnen met kinderen worden uitgenodigd om deel te nemen aan een spannende zoektocht
doorheen het vestinglandschap. Na de zoektocht worden de 10 winnaars om 17.30 uur met een mooie prijs
beloond op de Grote Markt.

MOZAÏEK, DE SIXTIES
zondag 12 mei 2019

13.30 - 20.30 uur | gratis | centrum Ieper
Mozaïek?
Mozaïek wil aan alle Ieperlingen tonen hoe rijk de Ieperse
cultuursector is. Niet door een beurs met infostandjes, wél
met een creatief cultureel festival: alle verenigingen werden
uitgedaagd om het beste van zichzelf te tonen en zo hun steentje
bij te dragen aan dit uniek totaalspektakel – een prachtige
Mozaïek! Het thema: de sixties! De cultuurraad bestaat dit jaar 50
jaar en keert terug naar de roots… Mozaïek vond eerder plaats in
2009, 2013 en 2016.
Waar?
Deze editie van Mozaïek palmt het stadscentrum in: Grote Markt,
binnenkoeren van de lakenhallen en kathedraal, met een speciale
uitsmijter naar aanleiding van 20 jaar vestingroute.
Op de markt staat een podium voor muziekoptredens en is er
een festivaldorp met artistieke, culinaire en zelfs vliegende
interventies. Op de binnenkoeren van de lakenhallen zijn er ook
muziekoptredens, kunnen de kinderen hun hartje ophalen en
valt er heel wat te ontdekken voor klein én groot, net zoals in
de kathedraal waar de sacrakapel uitzonderlijk te bezoeken is.
Wandelconcerten en gidsbeurten nemen je mee door de stad en
op de vestingen.

Honger en dorst hoef je niet te vrezen dankzij het festivalcafé
op de markt met o.a. barbecue, de Bierorde van Vauban en
Slowwings en uiteraard de talrijke omliggende horeca!
Wanneer?
Al dit moois is enkel te zien op zondag 12 mei 2019 tussen 13.30
uur en 20.30 uur. Een aantal activiteiten is doorlopend, maar heel
wat acts zijn slechts éven te zien. Het gedetailleerd programma
met uurregeling kan je vinden in deze programmakrant. Let op
het onderscheid tussen normaal programma en regenprogramma
– want ook bij regenweer gaan alle activiteiten door.

Een organisatie van de Stad Ieper,
Cultuurraad Ieper, Cultuurcentrum Ieper,
dienst Milieu-educatie met medewerking
van diverse andere stedelijke diensten
en met grote inzet van vele tientallen
verenigingen, vrijwilligers, kunstenaars
en cultuurliefhebbers.
• cultuurraad@ieper.be, tel. 057 451 880
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REGENPROGRAMMA
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Podium Grote Markt

Vleeshuis

Wandelconcert
Ypres Surrey Pipes & Drums
De Ypres Surrey Pipes & Drums zag het levenslicht in 2007. Onder
leiding van Pipe-Major Eric Remy is de YSPD uitgegroeid tot een hechte
vriendschapsgroep. Wekelijkse repetities zorgen ervoor dat de band naar
buiten komt met een afgewerkt muzikaal geheel. De groep telt 40 leden.
Met als thuishaven Ieper luistert de YSPD regelmatig de Last Post mee op en
zorgt ze voor muzikale begeleiding tijdens herdenkingsplechtigheden. De
groep is een graag geziene gast in taptoes en stoeten in zowel binnen- als
buitenland.
De Ypres Surrey Highland Dancers zijn opgestart in 2013 en begeleiden de
Ypres Surrey Pipes & Drums tijdens feestelijke evenementen. De relatief
jonge groep dansers zorgt naast de Pipes en Drums voor nog meer
entertainment.
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Trommelkorps
Ypriana
Accordeonorkest
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Snoezepoezen
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Twirling
Team
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Museumcafé

6

Vleeshuis

Festivalcafé - brouwdemonstratie & degustatiebar Bierorde van Vauban - Slowwings

6

Vleeshuis

Flower Power Kantatelier De Kersecorf

Prijsuitreiking
wandelzoektocht
De Bonanza’s

Ambrozijn Popartportretten Valentijn

De natuur ons leven - buitentuin Werkgroep Natuur
1b

Festivaldorp Grote Markt

2a

Grote Binnenkoer

2b

Museumcafé

HET BAL Curieus
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Vleeshuis

7

Goliathzaal
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Vleeshuis

Pop-up stedenband Ieper-Wa
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Vleeshuis

Fair Trade trekkersgroep
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Goliathzaal
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Goliathzaal

Anton Art Experience
Fotoclubs Ieper presenteren
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Flowerpower dorp
Iepers
Kinderorkest

Clarinet Choir

Chorus

Brasserie

Volksmuziek
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Boekenbeurs werkgroep geschiedenis
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Ieper Verbeeldt - Stadsarchief

3

Goliathzaal

Spelotheek Stokpop bibliotheek
Spel Leeuwentoren

Kleine Binnenkoer
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Armoedespel KVG
Yper Museum

Kathedraal

Bezoek sacrakapel
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Gidsbeurt bisdom Ieper
Wandeling met gids vestingroute
5

5
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Expo inventarisatie religieus erfgoed
4

1a

VIFF - In Flanders Fields Museum

7

Back to the sixties
West-Vlaams Accordeonorkest
Het West-Vlaams Accordeonorkest o.l.v. Rik Rabaey kruipt voor de
gelegenheid in een sixties jasje. Haal die gele polka-dot bikini uit je kast en
kom langs om mee te genieten van de bekende melodieën en meezingers.
Tien verschillende nummers uit de tien sixties jaren. Kan jij het juiste jaartal
raden?

Wandeling met gids vestingroute

Mobiel

Wandeling met gids vestingroute

(start: Grote Markt/Neermarkt
nabij dienst toerisme)

Wandelzoektocht voor gezinnen
Wandeling met gids Ieper waterstad (Ieperleeroute)
Wandelconcert Sint-Cecilia Elverdinge

Vrije rol

Wandelconcert Ypres
Surrey Pipes & Drums
Ieperse Fotoclubs & Filmclub Cinypra & Volksmuziek
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activiteiten overzicht
Fotoclubs Ieper presenteren
Verenigde Ieperse Fotoclubs
De Verenigde Ieperse Fotoclubs presenteren in een minitentoonstelling foto’s
uit de jaren ‘60, met ingekaderde foto’s en inkijkboeken. De fotografen, in
de stijl van de jaren ‘60, fotograferen doorlopend het hele gebeuren van
Mozaïek.
De Verenigde Ieperse Fotoclubs bestaat uit Kon. Ieperse Fotokring, Kordial
Ieper, Picamera Ieper en Travel Camera Club Ieper. De Kon. Ieperse Fotokring
organiseert voornamelijk fototentoonstellingen op diverse locaties in onze
stad. Picamera, de fotoclub voor gevorderde fotografen, heeft maandelijks
een beeldbespreking van eigen werk en neemt deel aan wedstrijden. Kordial
Ieper, de fotoclub voor de beginnende fotograaf, organiseert o.a. cursussen,
shoots, fotografische uitstappen... Travel Camera Club Ieper organiseert
maandelijks een reisreportage.
Popartportretten Valentijn
Kulturele Kring Ambrozijn, v.z.w.
Voor deze editie van Mozaïek, helemaal in het teken van de sixties, liet de
Kulturele Kring Ambrozijn, v.z.w. zich inspireren door het popartwerk Shot
Marilyns (1964) van Andy Warhol.
Edgard en Marleentje Storme-Nys vroegen en kregen meteen de
goedkeuring alsook een foto van cultuurschepen Valentijn Despeghel
voor de aanmaak van een reeks popartportretten. Het ontwerp van het
eigenlijke werk, met name Popartportretten Valentijn, werd toevertrouwd

aan Ambrozijnkunstenaar Serge Braem. Op basis van een originele foto
van cultuurschepen Valentijn Despeghel en de twaalfdelige kleurencirkel
creëerde hij 12 popartportretten. Gemonteerd op een horizontale banner
zullen die tijdens Mozaïek 2019 te zien zijn.
Anton Art Experience
Kunstkring Anton Art
Kunstenaars van Anton Art zijn aan het werk. In een doorlopende projectie
vertoont Anton Art de werking van de club. Anton Art wil vooral een hobby
schildersclub zijn waar men zich creatief kan ontplooien met verf, potlood en
penseel, maar waar vriendschap en wederzijds respect even belangrijk zijn.
Op Mozaïek presenteert Anton Art werk met als thema de sixties!
Flowerpower dorp
Werkgroep opvoeding en gezin (ouderraden) en socio-culturele
verenigingen
Wannabe a hippie? Vervul deze droom van jouw kind met een bezoek aan
het flowerpower dorp. We brengen je kind naar de jeugdcultuur van de
tweede helft van de jaren ’60. Grimeurs toveren je kind om in een hippie.
Onder begeleiding vlechten de kinderen hun eigen hippie armbandje. Tenten
worden beschilderd in hippie-stijl. Vredelievende hippies versieren het logo
van Ieper met zelf gevouwen strandbloemen. De hongerige hippies kunnen
tot rust komen met een lekkere pannenkoek.

HET BAL
Curieus
How zeker? Een heuse danspartij op de Ieperse Grote Markt. Kom je gekste
moves en grooves showen op de hipste ‘Thé Dansant’ van de Westhoek.
Geen ritmegevoel? Zelfs de meest stijve hark ontpopt zich tot de ster van de
dansvloer! En het muurbloempje transformeert in een sierlijke diva! HET
BAL is een participatieve beeldende installatie en wordt gepresenteerd in de
kleinste balzaal van ‘t halfrond. VZW MICHEL! en VZW CURIEUS spelen ten
dans... en u, natuurlijk!
De natuur ons leven
Werkgroep natuur
Het onderwerp van de dag, ons klimaat, dus: het belang van onze bloemen
en planten, insecten en dieren, drinkbaar water en zuivere lucht, milieuzorg
en propere energie. De verenigingen in de werkgroep natuur van de
cultuurraad, de Tuinhiers, de Vinkeniers, de Vogelliefhebbers, Velt-IeperWestland, Natuurpunt en de Imkers leunen allemaal dicht aan bij de natuur
en ervaren de schoonheid ervan. We zijn gelukkig met onze mooie planeet,
maar willen we er nog een tijd op leven, dan is het nodig om er respect voor
te hebben. Onze hobby berust er op om met de natuur mee te werken en die
meteen te bewonderen.

Schatten van de Sint-Maartenskathedraal
Vrienden van de Sint-Maartenskathedraal Ieper, Gidsenkring Ieper &
Erfgoedcel CO7
Vermits deze editie van Mozaïek in het stadscentrum plaatsvindt, mag
een bezoekje aan de Sint-Maartenskathedraal niet ontbreken! Bovendien
is 12 mei ook de oprichtingsdatum van het bisdom Ieper (in 1559). Je
kan deelnemen aan een rondleiding langs de elementen in de kerk die
verwijzen naar het oude bisdom. Daarnaast is de sacrakapel uitzonderlijk
vrij te bezoeken. Tot slot is er een kleine expo over de inventarisatie van het
religieus roerend erfgoed die momenteel plaatsvindt. Vrijwilligers met een
hart voor religieus erfgoed werken er onder begeleiding van Erfgoedcel CO7
en de stad Ieper aan de opmaak van digitale erfgoedinventarissen.
Wandelconcert
Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Elverdinge
Al meer dan 100 jaar vervult de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia een
belangrijke, sociale rol in het gemeenschapsleven van Elverdinge. Ze streven
naar een kwalitatieve, muzikale beleving en het levendig houden van een
hechte vriendschap. De harmonie onder leiding van dirigent Jan Kusseneers
en het trommelkorps geleid door instructeurs Florian Logghe en Jordy
Dehaene vormen bij concerten en andere muzikale activiteiten steeds een
perfecte tandem. De Elverdingse harmonie en hun trommelkorps kleuren
Mozaïek met een stapoptreden.

De Instap speelt!
Instap, K.H. De Vijverzonen Dikkebus vzw
Welkom bij de “Instap” van de Koninklijke Harmonie De Vijverzonen van
Dikkebus. Deze sympathieke groep muzikanten van alle leeftijden zet de
eerste stappen in de muzikale wereld. Blazers en slagwerkers die er één
jaar instrumentles op zitten hebben kunnen hier instappen en muzikale
ervaringen opdoen in het samen spelen en samen plezier maken. Onder
leiding van twee professionele dirigenten, Evelien Leeuwerck en Lorenzo
Tuytens, zet iedereen grote stappen voorwaarts. Er is aandacht voor alle
niveaus zodat iedereen op zijn of haar eigen tempo kan groeien. Kom erbij
en geniet van deze muzikale enthousiastelingen!
IKO: Iepers KinderOrkest
Het Iepers Kinderorkest of kortweg IKO zag het levenslicht in 2014 en is
een onderdeel van de vzw Ypriana. Het ensemble kende een snelle bloei
en telt momenteel ongeveer 30 jeugdige muzikanten. Binnen IKO staat
speelplezier centraal - naast samen muziek spelen is er dan ook af en toe
tijd voor een muzikaal spel. Wat deze jonge muzikanten individueel leerden
in dé Academie wordt tijdens de repetities omgezet in samen musiceren.
Muzikanten die minstens één jaar een blaas- of slaginstrument bespelen,
zijn welkom op zondagvoormiddag.
Een paar keer per jaar wordt tijdens een optreden (concertje, flash mob...)
getoond wat we de voorbije maanden allemaal oefenden. Het moment om
te tonen tot wat IKO in staat is en de kans om podiumervaring op te doen. Zo
speelden we de voorbije jaren op Vlaanderen Feest, de Vredesfeesten... IKO
staat onder de leiding van dirigente Tine Devoghel.
Ons Kramikkels
Ons Kramikkels is sinds verschillende jaren één van de vaste pijlers binnen
de vzw Ypriana. Het jeugdensemble sluit aan op het Iepers KinderOrkest.
Het ensemble bestaat uit een gezonde mix van jonge muzikanten en wat
meer ervaren muzikanten. Er wordt wekelijks samen gerepeteerd onder
leiding van dirigent Peter Leroy. Naast de zittende concerten worden ook
regelmatig stapoptredens gespeeld. Ons Kramikkels speelde de voorbije
jaren onder andere op diverse kerstconcerten, een jaarlijks lenteconcert,
wandelconcerten voor Sint-Maarten en Wapenstilstand, de Kattenstoet...
Naast het repeteren is er ook veel aandacht voor de groepssfeer. Onder
leiding van een enthousiaste leidingsgroep worden groepsactiviteiten
georganiseerd, met het jaarlijks kamp als hoogtepunt waar repeteren en
ontspanning hand in hand gaan.
Trommelkorpsen Ypriana & Ons Kramikkels
Binnen de vzw Ypriana zijn er vier groepen trommelaars actief, verbonden
aan de Koninklijke Harmonie Ypriana en aan Ons Kramikkels. Jens Ceuninck
neemt sinds dit jaar de trommelaars van Ypriana op sleeptouw. Naast
het aanleren en onderhouden van de stapmarsen die gebruikt worden

wanneer Ypriana op straat komt, gaan deze trommelaars ook op zoek naar
interessante composities voor trommel en percussie. Matthijs Devloo neemt
al vele jaren de trommelaars van Ons Kramikkels onder zijn hoede, met
verschillende niveaugroepen. Van de eerste voorzichtige ritmes tot volleerde
slagwerkcomposities, elke muzikant of trommelaar vindt hier een plaatsje.
Clarinet Choir Dé Academie
Klarinetten worden soms de violen van het harmonieorkest genoemd. Ze zijn
in elk geval vaak één van de grootste groepen van een orkest en er bestaat
dan ook veel muziek die gecomponeerd werd voor een groep van alleen
maar klarinetten. De combinatie van gewone (sopraan)klarinetten met alt-,
bas- en soms zelfs contrabasklarinetten doet al snel denken aan de mooie
veelstemmigheid van een koor. Dit Clarinet Choir werd speciaal voor Mozaïek
in het leven geroepen door enkele enthousiaste muzikanten uit het Ieperse
verenigingsleven en onder de bezieling van Evelien Leeuwerck!
De Brasserie
Koperensemble De Brasserie vond zijn oorsprong naar aanleiding van de
productie van het toneelstuk ‘Brassed Off’ door toneelvereniging In Deugd
en Vreugd Vlamertinge in 2017. Na de voorstellingen was het enthousiasme
danig groot onder de deelnemende muzikanten dat beslist werd om het
gelegenheidsensemble om te vormen tot een heus koperensemble. Jasmien
Vandewalle werd als dirigent aangetrokken en leidt sedertdien het geheel in
goede banen.
Het ensemble repeteert tweewekelijks en probeert op een alternatieve en
humoristische wijze het repertoire voor kopers onder handen te nemen.
Hierbij worden klassiekers uit het repertoire aangevuld met goed klinkende
tunes en onderschatte pareltjes uit onze rijke muziekgeschiedenis. Verwacht
van de Brasserie geen hoogdravende artistieke ernst, bij de Brasserie
gaat iedereen naar huis met een kwaliteitsvolle portie meezingers in het
achterhoofd!
Brouwdemonstratie & degustatiebar
De Bierorde van Vauban
De Bierorde van Vauban is een Ieperse biervereniging met als doel het
promoten van vooral de Belgische biercultuur. Tijdens Mozaïek brouwt de
Bierorde ter plaatse een bier, zodat je elke stap van het brouwproces mee
kan volgen. Kom langs en roer gerust zelf in de brouwketel!
Daarnaast ken je enkele speciale bieren degusteren. Ontdek welke bierstijl je
het meest ligt en hoe je precies een bier moet proeven. De Bierorde voorziet
een aantal exclusieve brouwsels die je moeilijk in de normale horecazaken
zal vinden. Santé!
De Namenlijst
IFFM & Vrienden van het In Flanders Fields Museum
In het hart van de Westhoek wil het IFFM een hoeder van het oude slagveld
zijn. Daarom willen we voor dit oorlogsland een inclusief register van
slachtoffers opstellen, een lijst waarop plaats is zowel voor burgers als voor
militairen, ongeacht hun nationaliteit, zowel voor toenmalige vrienden als
voor gewezen vijanden, zowel voor Belgen die in eigen land of daarbuiten
omkwamen als voor niet-Belgen die hier om het leven kwamen of dodelijk
verwond raakten om vervolgens elders te sterven.
App Ypres Salient 1914-1918
IFFM & Vrienden van het In Flanders Fields Museum
Met deze applicatie verken je het oorlogslandschap rond Ieper. Je wordt
ondergedompeld in de Eerste Wereldoorlog en ontdekt sporen en sites in
het landschap. Bovendien kan je virtueel bovenop de frontlijnen lopen met
behulp van historische luchtfoto’s. Hierdoor ervaar je hoe dicht de linies bij
elkaar lagen, hoe dicht bezaaid de loopgraven zijn en kan je het verleden
laten overvloeien in het heden. Als bezoeker kan je op ontdekking gaan aan
de hand van begeleide wandelingen of zelf op zoek gaan naar de frontlijnen
en de herdenkingsbomen die deze vandaag in het landschap markeren.
Spelotheek Stokpop
Bibliotheek Ieper
Ook spelen hoort bij Mozaïek. De bibliotheek pakt uit met spelmateriaal van
de Stokpop. Van puzzelen over spelletje schaak tot reuzegrote vier-op-een-rij
en leuk klim-en-glijwerk.

