
Festival van
het Landschap
Luisterfi etstocht 
Tiegem

 Het Festival van het Landschap nodigde 
Anneleen Van O� el uit om de streek te 
verkennen. Op basis van haar indrukken maakte 
zij een luister� etstocht. Aan de hand van deze 
podcast kijk je anders naar het landschap van 
Tiegem. 

De luister� etstocht is 17.6 km lang. Op de 
route liggen vijf luisterplekken waar je halt 
kan houden en kan luisteren naar een online 
audiofragment van ongeveer 5 minuten. 
Hiervoor heb je een smartphone of tablet nodig, 
een hoofdtelefoon en een � etskaart. 

De audiofragmenten kunnen 
vooraf gedownload worden, 
of je luistert online via 4G, 
via de QR-code of via 
www.festivalvanhet
landschap.be. 

Landloper, 
zweet langs 
’t lijf
Landloper, zweet langs ’t lijf is een theater-

stuk zonder acteurs of podium. Het landschap 
is het decor van een verhaal, geïnspireerd 
door Het leven en de dood in den ast van Stijn 
Streuvels. Tijdens een woelige nacht sterft een 
landloper in de ast, een stookhuis voor cicho-
rei. De mannen die aan het werk zijn, worden 
geconfronteerd met zijn vrijheid en hun eigen 
eentonige bestaan.

Luisterpunt 1: grot in het Sint-Arnolduspark, 
in het gedicht Het schrijverken van Guido Gezelle

Eerste bedrijf - een bruggetje en een landschapsgeest 

Ga in de grot staan met het gedicht van Guido 
Gezelle. Kijk naar de brug. Het doek gaat open, het 
toneel vangt aan.  

Luisterpunt 2: kruising Tjampensstraat-Waashoek, 
aan het kapelletje 

Tweede bedrijf - twee heiligen en een onzichtbaar oog 

Zet je op het bankje met je rug naar de kapel. Sluit 
je ogen. Wie kijkt er naar jou? Voel je de blik van een 
onzichtbaar publiek?

Luisterpunt 3: laatste bocht Rui� eleindestraat, 
in het energielandschap

Derde bedrijf - energie en dromen 

In de laatste bocht van de Rui� eleindestraat 
rijzen hoogspanningsmasten als torens omhoog. 
Het landschap transporteert energie. Hoor je de 
elektriciteit boven je hoofd? Luister naar het derde 
bedrijf van dit toneel en stap mee in de droom naar 
vrijheid en verte. 

Luisterpunt 4: kruising Langedreef-Juliaan
Claerhoutstraat 

Vierde bedrijf - het leven en de dood in den ast

Ga voor het veld staan, voor het witte wegeltje dat 
naar de hemel reikt. Zie je de strakke lijnen in dit 
landschap? Voel je de miljoenen mensen die hier voor 
je stonden en weggleden in de rimpels van de tijd?

Luisterpunt 5: kruising Kolstraat-Hollendries 

Laatste bedrijf - ge zijt de ast, de ast zijn wij 

Een woonhuis en een akker. Merk op hoe de 
landloper dieper in je kruipt en zich meester 
maakt van de ast. Vogels landen en stijgen op. Het 
landschap zoemt zacht.
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Tekst en concept: Anneleen Van O� el, naar Het leven en 
de dood in den ast van Stijn Streuvels
Stemmen: Kristof Alexander, Rinke Vanhoeck, 
Anneleen Van O� el
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