Harmonic Fields voor het eerst in België op Thor Park Waterschei
Thor Park, de voormalige mijnsite van Waterschei, vormt deze zomer vanaf 10 juli het
decor van Harmonic Fields. Dat kunstproject van de Franse Pierre Sauvageot is een
indrukwekkende verzameling van 500 instrumenten, die uitsluitend bespeeld worden door
de wind. Deze installatie met internationale allure was nooit eerder in België te zien. De
toegang is gratis. Genk mikt met Harmonic Fields opnieuw op een breed publiek uit de
regio en verder.
Tussen 10 juli en 7 augustus vormt Thor Park voor de tweede zomer op rij het decor van een
kunstzinnige must see. Dit jaar komt Harmonic Fields, een Frans project, voor het eerst naar
België.
500 blaas-, percussie- en snaarinstrumenten bespeeld door de wind
Bedenker Sauvageot haalde de mosterd voor zijn Champ harmonique bij lokale volkeren in
Bali, die windorgels inzetten als vogelverschrikkers. Op basis van dit idee creëerde hij in 2009
een volwaardig symfonisch windorkest, samengesteld uit 500 blaas-, percussie- en
snaarinstrumenten. Harmonic Fields reisde al een stuk van de wereld af, want Sauvageot wil
naar eigen zeggen alle grote winden van de wereld vangen. Hij stelt hoge eisen aan de
locatie voor zijn werk en kwam dan ook zelf naar Genk om zich door Thor Park, het
voormalige mijnterrein van Waterschei, te laten charmeren.
De bezoeker doorkruist een vooraf vastgelegd parcours langs de installaties en beleeft zo
een unieke muzikale ervaring. Hij slalomt tussen de bamboefluiten, rust even uit op de door
cello’s omringde loungestoelen en volgt de route van de snaren.
Gratis topper van het Genkse zomerprogramma, gelegen langs het fietsroutenetwerk
Harmonic Fields is dan ook, net als Manifesta 9 vorig jaar, één van de hoogtepunten van het
Genkse zomerprogramma. De installatie reisde de voorbije jaren de wereld rond en valt
momenteel te bewonderen in het hartje van het nationaal park van Calanques in Marseille,
naar aanleiding van Marseille Culturele hoofdstad. Schepen Erik Gerits: “We zijn trots dat de
bedenker van Harmonic Fields voor onze stad heeft gekozen als gastlocatie. Met dit gratis
evenement voor jong en oud mikken we uit bezoekers uit een brede regio. Een extra troef is
de ligging langs het fietsroutenetwerk, een ideale stop dus voor de vele fietstoeristen die
onze provincie als vakantiebestemming kiezen.”
Meer info
Harmonic Fields komt er dankzij een samenwerking van het stadsbestuur Genk met de
Provincie Limburg, het provinciaal Domein Dommelhof en het Europees netwerk In Situ.
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