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Wij nodigen u graag uit op het symposium van 
ONE WAY TICKET TO LOVE

op maandag 21 mei 2012 om 13u in de MAD-
Faculty, C-mine 5 3600 Genk, organiseert COALFACE 
in samenwerking met de Universiteit Hasselt een 
symposium over huwelijksmigratie.

One Way Ticket to Love:

Van 21 tot en met 28 mei 2012 ontdek je in 
verschillende panden in de Vennestraat video’s, 
foto’s en geluidsfragmenten over huwelijksmigratie. 
Laat je zintuigen werken en laat je overtuigen door 
twintig uiteenlopende visies en standpunten over 
huwelijksmigratie. De beeld- en geluidsfragmenten 
visualiseren nu eens werkelijkheden, dan weer 
droomwerelden. Soms rozengeur en maneschijn, 
soms bitterharde realiteit, maar allemaal roepen 
ze verwondering op. ‘One Way Ticket to Love’ 
presenteert de fragmenten bewust tussen fi ctie en 
realiteit. We boren andere betekenislagen aan dan in 
een cinema, waar de echte wereld is buitengesloten. 
In de multiculturele Vennestraat worden de grenzen 
afgetast door de werken te tonen in een fysiek en 
stedelijk landschap, waar je echte huwelijksmigranten 
tegenkomt. Fictie en realiteit lopen letterlijk in elkaar 
over en brengen voor even een nieuwe werkelijkheid in 
de vertrouwde omgeving!

Randprogrammatie:

Vanaf 17u15  kan u op eigen initiatief een bezoek 
brengen aan de avondmarkt in de Vennestraat waar 
we naast de fi lmfragmenten ook nog enkele andere 
activiteiten voorzien. 
Je kan o.a. genieten van de kortfi lm ‘UIT LIEFDE 
VERMENGD’. Dit is een DOCUMENTAIRE van Zehra 
Karademir, een jonge Vlaamse vrouw met Turkse roots. 
Ze vertelt haar persoonlijk verhaal en brengt haar 
eigen gemengde huwelijk in beeld. De kortfi lm toont 
hoe partners hun gemengde relatie beleven en hoe de 
samenleving erop reageert. Tijdens de avondmarkt zal 
ze persoonlijk haar fi lm en haar ervaringen toelichten.
Je kan ook genieten van een STRAATTHEATER over 
huwelijksmigratie dat gebracht wordt door het Turkse 
jeugd theater TGT.

Inschrijven:

Deelname is GRATIS. Wel vooraf registeren via 
elke.valgaeren@uhasselt.be of via 
www.uhasselt.be/huwelijksmigratie

Programma:

13u - 13u15
Verwelkoming door Derya Akgure, COALFACE

13u15 - 14u
Elke Valgaeren en Caroline Servaes, U-Hasselt
   Huwelijksmigratie in 3-D: demystifi catie door diepte-interviews & dialoog

14u - 15u
One Way Ticket to Love: the making off 
   Getuigenis van leerlingen van de Kunstschool en 5KA Don Bosco Genk

15u - 15u30
Pauze met preview van de kortfi lms

15u30 - 16u
Refl ectie door antropoloog op de thema’s uit de kortfi lms
Dr. Chia Longman,
   docent Universiteit Gent en coördinator van ELLA

16u - 17u
Panelgesprek met
Prof. dr. Patrizia Zanoni,
   directeur SEIN Universiteit Hasselt
Birsen Taspinar,
   psychologe en antropologe en bestuurslid ELLA
Geert Bourgeois, (OVB)
   viceminister-president van de Vlaamse regering, N-VA en Vlaams 
   minister van inburgering
Iessa Kalaai,
   diensthoofd van Pric
Inge Beckx,
   moderator

17u - 17u15
Afsluitingswoord door Derya Akgure, COALFACE

17u15 -
Randprogrammatie
   Avondmarkt, Vennestraat, Genk
   Documentaire ‘Uit liefde vermengd’ en toelichting door regisseur Zehra 
   Karademir, COALFACE gallery, Vennestraat 127/2, Genk
   Straattheater, Turkse jeugd theater - TGT
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