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House of Time bevindt zich op een 
oude industriële site aan de rand van 
de binnenstad; een ongekend stukje 
groen langs de reien en de Ringvaart. 
De vergeten fabrieksgrond wordt er col-
lectief omgevormd tot een plaats waar 
verbeelding, transformatie en ontmoet-
ing een plek krijgt. Het project is ongo-
ing. De afgelopen maanden is er met 
Brugse jongeren gewerkt aan een ont-
moetings- en productieplek die tijdens 
de triënnale wordt opengesteld voor 
iedereen! House of Time is bedacht als 
een vrijplaats, een thuis voor jongeren, 
een gastvrije ontmoetingsplek voor 
buurtbewoners en bezoekers. Dit idee 
wordt geruggensteund door de Brugse 
sociale partners, Bolwerk en het team 
van de Triënnale dat dit uniek project 
mee mogelijk maakt. De site heeft in-
tussen een eigen dynamiek ontwikkelt. 
Organisaties als Kunstenal treden er 
in het weekend op als host en helpen 
er mee te bouwen aan een warme at-
mosfeer. Het huis is een langetermijn-
project dat over een tijdspanne van drie 
jaar loopt. Wanneer je vandaag de site 
bezoekt, ervaar je slechts een momen-
topname. De opbouw van House of 
Time ging van start in 2017 en zal niet 
alleen tijdens, maar ook na de triënnale 
verder lopen. We onderzoeken hierbij 

de vraag voor wat, voor wie en met 
wie, deze oase vol rust, schoonheid 
en diversiteit kan dienen in een stad 
als Brugge. Het huis vormt hierbij een 
onderdeel van het maakproces en is 
tegelijkertijd het proces. 

Mobiele units voor immateriële 

waarden

Dit is onze tweede werktitel voor 
House of Time. Brugge is een stad 
met een rijke geschiedenis; een plek 
die doorheen de tijd sterk onderhevig 
is geweest aan veranderingen. Van 
rijkdom naar armoede, van luxe naar 
verval. Vandaag staat Brugge vooral 
bekend als een toeristische trekpleis-
ter, een walhalla voor chocolade- en 
bierliefhebbers die houden van een 
middeleeuws decor. Met dit in het ach-
terhoofd lijkt de stad ons de perfecte 
setting om na te denken over de rol 
van architectuur in een postindustriële 
(digitale) samenleving. De razendsnelle 
evolutie die we de laatste jaren door-
maken, leidt op verschillende vlakken 
tot angst en onzekerheid. In House of 
Time willen we een kader te bieden om 
na te denken over de vraagstukken die 
dit met zich meebrengt. Reflectie staat 
hierbij centraal. In House of Time omar-
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men we vrijheid, onafhankelijkheid, 
zelfstandigheid en een permanente 
uitwisseling van kennis en techniek. 
Vertrekkende uit een onderzoek naar 
de rol van architectuur, willen we 
gedurende de workshop een reeks 
installaties ontwerpen en bouwen die 
op zich staande, speelse vertalingen 
zijn van dit onderzoek. Deze structuren 
vallen niet onder de standaardnoemer 
architectuur, ze vormen in principe het 
tegenovergestelde: objecten. De con-
structies kunnen omschreven worden 
als mobiele units voor immateriële 
waarden – ze staan symbool voor een 
permanente evolutie. Ze vormen ruim-
tes voor uitwisseling, debat, trail-and-
error, ontdekking en experiment. 

Structuren van het ‘nu’
Hoe kunnen we momenten, objecten 
en ruimtes creëren die het gevoel van 
het ‘nu’ versterken? Hoe kunnen we 
de impact en de intensiteit van deze 
ervaring vergroten? De ontworpen con-
structies verkennen deze vragen. Ze 
helpen ons met een andere blik naar 
het heden te kijken en een moment te 
ervaren waarbij tijd en ruimte op een 
nieuwe, spannende manier met elkaar 
interageren. 



9.00 - 18.00  Workshop - collectief onderzoek en experiment
12.30 - 13.30  Pauze - gezamenlijke lunch
19.00  Diner en reflectie

10.00  Aankomst deelnemers / welkomstwoord
19.00  Barbecue en reflectie rond het kampvuur

Introductie / gesprek over de rol van ‘House of Time’, “Wat betekenen im-
materiële waarden?”
10.00  Voorstelling van de site en het project
11.00  Voorstelling van de microfabriek en rondleiding in het atelier
13.00 - 14.00  Samen koken
13.30 - 18.30  Basis houtconstructies. Bouwen van een Frankfurtstoel. 
Zeefdrukken van een t-shirt voor het workshopteam.

09.00  Verdeling van de ontwerpteams. Brainstorm over de ontwikkeling 
van mobiele units. “Hoe kunnen we deze elementen verbinden aan het 
bestaande netwerk van (hang)plekken, routes en routines?”
12.30 - 13.30  Ontwerpteam 1 kookt voor het ganse team.
17.00  Presentatie van het onderzoeks- en ontwerpproces, gesprek over de 
ideeën en invalshoeken.

09.00  Co-design en -constructie. Ieder team ontwerpt een mobiele con-
structie en denkt na over het bouwproces. “Hoe bouw ik een mobiele unit?” 
Start opbouw van de structuur / voorbereiden van de basis.
12.30 - 13.30  Ontwerpteam 2 kookt voor het ganse team.
19.00 Openluchtcinema - filmavond en kampvuur 

09.00  Uitwerken van het ontwerp. Bouwen van het platform en de mobiele 
structuur. 
12.30 - 13.30  Ontwerpteam 3 kookt voor het ganse team.
19:00 Debat met de buurtbewoners en de gebruikers van de site over de 
toekomst van ‘House of Time’. “Wat gebeurt er met de plek na de Triën-
nale?” / “Kan House of Time deel worden van een netwerk?” 

09.00  Verderbouwen aan de structuur. 
12.30 - 13.30  Ontwerpteam 4 kookt voor het ganse team.
20.00  Muziekoptreden op een van de mobiele installaties.

9.00  Verderbouwen aan de structuur.
11.00  Manifestatie in de binnenstad / performance “ House of Time stelt 
voor: de City Invaders”
15.00  Voorbereiden avond: opwarmen hot bath, watertank inrichten
20.00  Party in de watertank
14.00 - 22.00 Bar Jafar
19.00 - 22.00 Hot Bath & party in de watertank

Vrije dag - optie: uitstap naar Zeebrugge, bezoek aan het project van Rotor 
“Who’s Eating the Chinese Mitten Crab”

Algemeen

Zondag 08.07.18

Maandag 09.07.18

Dinsdag 10.07.18

Woensdag 11.07.18

Donderdag 12.07.18

Vrijdag 13.07.18

Zaterdag 14.07.18

Zondag 15.07.18

Programma // Workshop // Zondag 08 tot woensdag 18 juli



9.00  Presentatie en bespreking van de verschillende projecten / feedback.
11.00  Verderbouwen aan de structuur.
12.30 - 13.30  Ontwerpteam 5 kookt voor het ganse team.

9.00  Finaliseren van het project. 
- Afwerken van de mobiele structuur en verfijnen waar nodig.
- Demonstratie on site hoe de modules kunnen gecombineerd worden. 
12.20 - 13.30  Ontwerpteam 4 kookt voor het ganse team.
19.00  Publieke presentatie van de verschillende projecten.

10.00  Ontbijt - reflectie / inpakken en opruimen van de site / bye bye

Maandag 16.07.18

Dinsdag 17.07.18

Woensdag 18.07.18



Praktisch // Workshop 8 tot 18 juli

De workshop staat open voor professionals (kunst, architectuur, ...), 
studenten en lokale jeugd. Elk ontwerpteam zal bestaan uit een mix 
van deelnemers en lokale actoren. 

Vervoer wordt voorzien door de deelnemers.
Adres: House of Time - Wulpenstraat - Brugge - België
Meer informatie: www.facebook/houseoftimebruges   
www.triennalebrugge.be  - www.raumlaborberlin/houseoftime

Er is een mogelijkheid om op de site gratis te kamperen. Voor wie dit 
wenst, breng tent, slaapzak en ander kampeergerief mee. 

Deelname is gratis. Zend ons een e-mail waarin je jezelf kort voor-
stelt en motiveert waarom je interesse hebt om deel te nemen aan 
de workshop. Het aantal deelnemers is beperkt! 
           Stuur je aanvraag in voor 29 juni 2018

Lukas Hamilcaro - Shendy Gardin
lukas.hamilcaro@gmail.com / Shendy.Gardin@triennalebrugge.be
+49 176 60833173                  +32 485 43 50 69

Voor wie?

Verplaatsing

Verblijf

Interesse?

Contact


