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ZATERDAG WACHT DE KEMMELBERG JE OP! 
SCHRIJF JE NOG SNEL IN!

Bredene pakt uit met ‘Funny pictures’

De grote zomerexpo in het Staf
Versluyscentrum wordt een in-
teractieve 3D-tentoonstelling
met decors en foto's. Het gaat
om Funny pictures, een event
in de lijn van 3D world magic
and fun zoals die al enkele jaren
in Oostende plaatsvindt. Brede-
ne werkt daarvoor ook samen
met Patrick Mortier, de man
achter de succesvolle 3D-ex-
po's in Oostende. 

In de zalen komt er een veer-
tigtal decors rond verschillende
thema's. De bezoekers zullen
tijdens de expo foto's en selfies
kunnen nemen. Naast het in-
teractieve gedeelte zullen ook
werken getoond worden van de
Belgische kunstenaar Xavier
Wtterwulghe. Wttrwulghe is
een fenomeen die vooral in
Frankrijk exposeert. Zijn werk
brengt ook af en toe een knip-
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oog naar de kust en vakantie.
Beide tentoonstellingen vin-

den plaats van 16 juni tot en 15
september en zullen in de zo-
mermaanden dagelijks gratis
toegankelijk zijn tijdens de
openingsuren van het Staf Ver-
sluyscentrum.  (efo)

W Patrick Mortier in een 3D-decor.
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Staan nog op het programma:
een silent disco, voorstellingen 
van Boris van Severen en Joost 
Vandecasteele, een escape room, 
een optreden van Jo Mersa en 
het aftellen naar het zomeruur. 
Tickets op www.degrotepost.be 
(efo)

met kabels en katrollen aan het 
plafond bevestigd is. We betrek-
ken het publiek in deze perfor-
mance, want zij kunnen de tou-
wen in handen nemen en dus de 
slaper manipuleren. Alleen is het 
niet de bedoeling dat ze hem wek-
ken”, klinkt het. 

De kortste nacht brengt tiental-
len activiteiten van zaterdag-
avond 20 uur tot zondagmorgen 8
uur. “We wilden weten wat er ge-
beurt als je in slaap valt op een 
yogabal”, zegt Ruben Mardulier, 
die samen met Michiel Deprez 
gefascineerd is door slaap en het 
gebrek eraan. 

Hun verschillende experimen-
ten waarbij ze zichzelf uitputten 
zijn te zien op video's in De kort-
ste nacht. Maar het duo pakt ook 
uit met een experiment. 

“We zullen, voorafgaand gedu-
rende veertig uur niet slapen. 
Daarna zal een van ons slapen, 
maar wel in een speciaal pak dat 

40 uur slapeloos voor performance in De Grote Post
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W Performancekunstenaar Ruben Mardulier is gefascineerd door slaap.

EF
O

Tijdens De kortste nacht 
houden performers Ruben 
Mardulier en Michiel Deprez 
een opvallende voorstelling: 
tijdens hun slaap kan het 
publiek hen manipuleren.


