
Collectief Creatief is een gezamenlijk 
project van het UPC KU Leuven en 
de dienst cultuur van de gemeente 
Kortenberg. Kunstenaars, sommige met 
een psychische kwetsbaarheid, ontmoeten 
er elkaar om elkaars creativiteit te 
versterken.

Op 10 oktober is het Werelddag geestelijke 
gezondheid. Reden voor Collectief 
Creatief om jou een informatief en creatief 
programma te serveren. 

Zowel in het Congrescentrum van het 
UPC KU Leuven op campus Kortenberg als 
verspreid in het straatbeeld in de gemeente 
Kortenberg geniet je van een gratis 
programma met � lm, muziek en unieke 
beeldende kunst. 

Reden om een creatieve uitstap te maken 
in je gemeente en nieuwe mensen te 
ontmoeten!

Collectief Creatief is een gezamenlijk Congrescentrum UPC KU Leuven 
Leuvensesteenweg 517
3070 Kortenberg

collectiefcreatief@upckuleuven.be
www.upckuleuven.be/agenda

Volg ons op Facebook: 
collectiefcreatiefkortenberg

in het psychiatrisch ziekenhuis 
10 - 11 oktober 2017

in de straten van Kortenberg
1 - 31 oktober 2017

Film, muziek en 
beeldende kunst
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Kunst in de etalages
Neem rustig je tijd om een unieke kunstroute 
langs deelnemende etalages in Kortenberg 
te wandelen. Bekijk de kunstwerken met 
aandacht. Beantwoord de vragen in het 
wedstrijdformulier. Deponeer je formulier 
in een van de verzamelpunten en maak zo 

kans op een � lmticket. De tentoongestelde 
kunst is van de hand van kunstenaars uit 
Collectief Creatief. 

Herstelbeurs 
17.00 – 19.30 uur

Als je kampt met psychische problemen moet 
je veelal op zoek naar herstel: een nieuw 

evenwicht vinden ondanks de problemen, 
waardoor je de draad van je leven terug 
kan oppakken. Tijdens deze beurs geven 
patiënten verenigingen en andere organisaties 
tekst en uitleg over hun werking en hun rol in 
de herstelgerichte zorg. 

Vernissage - receptie
19.00 uur

Beeldend kunstenaars Jan Van Gulck en 
Viviane Poelemans stellen een uitzonderlijke 
collectie tentoon. Na de vernissage blijven hun 
kunstwerken een maandlang tentoon gesteld in 
het Congrescentrum van het UPC KU Leuven.  

Herstelverhalen schrijven 
19.30 uur

Lezing door Ann Dierick – ervaringsdeskundige 
De Hulster

Stories we tell 
20.00 uur

In deze bijzondere � lm richt actrice en 
 regisseuse Sarah Polley de camera op haar 
familie: haar vader, vier broers en zussen, 
ooms, tantes en vrienden doen hun veel -
bewogen geschiedenis uit de doeken. Er 
komen familiegeheimen aan het licht, waar 
iedereen weer anders op reageert. Maar 
Stories we tell stelt ook andere vragen: in 
hoeverre komen onze herinneringen overeen 
met de werkelijkheid? Wordt de waarheid 
gevormd door hoe we ze vertellen? 

Dinsdag 10 oktober 2017
Congrescentrum UPC KU Leuven
Gratis entree

Woensdag 11 oktober 2017
Congrescentrum UPC KU Leuven
Gratis entree

1-31 oktober 2017 
Gemeente Kortenberg
Gratis deelname

Groove Hall
19.30 uur
Pop- en rockatelier Groove Hall bracht 
muzikanten samen. Ze speelden en creëerden 
gedurende zeven weken een concert-
programma bij mekaar. Geniet van hun 
muziekcreaties!

Foodtruck
17.30 – 19.30 uur

doorlopend
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