
Het Zomerproject 2019 van YOT kleurt buiten de lijntjes

Het klinkt te mooi om te vertalen.
Leven met goesting, schaterlachen of  
eenvoudigweg tevreden glimlachen …

Deze zomer neemt YOT je mee op een  
eigen-zinnige wandeling waarbij je kan  
proeven van ‘joie de vivre’ als levenskunst  
en levenskeuze.

‘Welkom aan wie je bent,  
met wat je voelt’

Speelbal zijn van je emoties of je nieuws-
gierig een weg banen doorheen …?

Leven is voelen en ervaren, een reis vol 
emoties. Waar het pijn doet of waar het 
vreugdevol is, tonen ze je de weg. Maar 
geen enkele emotie is goed of slecht 
zonder meer. Je bewust worden van je 
emoties helpt je om niet te verdwalen. 

De Magdalenakerk heet welkom:  
wie je bent, met wat je ook voelt.

Met steun van de dienst 
Cultuur, stad Brugge

Het Zomerproject ‘Joie de Vivre’ is  
een realisatie van YOT vzw onder de  
artistieke leiding van Veronique Welvaert.

Meer weten over ‘Joie de Vivre’?

www.yot.be/joiedevivre

YOT vzw
labo voor levensbeschouwing,  
ruimte voor perspectief

Stalijzerstraat 19
8000 Brugge

www.yot.be
info@yot.be
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Schommelen in een kerk? In de H. Magdalena in Brugge kan het. Deze kerk in het hart van de stad is de thuisbasis van YOT, dat zichzelf omschrijft als ‘labo voor levensbeschouwing en ruimte voor perspectief’. YOT stelt zich tot doel om het kerkgebouw terug te schen-ken aan de brede gemeenschap als spiri- tuele ontmoetingsruimte. Dit kan niet zonder nieuwe wegen te bewandelen, al gebeurt dit steeds met respect voor en in gesprek met de christelijke traditie. De schommel is hier-van een goede illustratie, net als het zomer-project voor 2019 waarvan de titel klinkt als een lokroep: ‘joie de vivre’. 

“We wilden deze keer kiezen voor een uit-gesproken positief thema dat niemand onbe-roerd laat en verbindend werkt”, zegt Sofie Verscheure die het project coördineerde. “Het zomerproject trekt elk jaar zo’n 25 000 bezoekers aan: van de lokale buurtbewoner, over de cultuurminnende zinzoeker tot de buitenlandse toerist, die zich laat verrassen door een kerk waarvan de inrichting opval-lend afwijkt van wat elders is te zien aan  religieuze monumenten in de binnenstad. Met ons thema willen we al deze mensen  inspireren om hun eigen bronnen van levens-vreugde te herontdekken en we hopen dat  ze de expositie opnieuw verlaten met een glimlach op het gezicht.” 

Levensvreugde doet denken aan kleur en licht, en deze elementen zijn dan ook opval-lend aanwezig in de verschillende opstellin-gen van het zomerproject. Veronique Wel-vaert vertelt hoe de samenwerking met de voorbereidende werkgroep haar ideeën heeft aangereikt, waarmee zij als vormgeefster ver-der aan de slag kon. “Zo was er iemand die spontaan een vlieger plooide en door de lucht gooide en iemand anders verwees naar de bontgekleurde gebedsvlaggetjes in de hoogvlakte van Tibet. Dergelijke ideeën om-zetten in concrete vor-mentaal is iets wat bij mij spontaan gebeurt en vraagt ook dat ik mij zo vrij en zo zacht mogelijk openstel. Ik kan dit intuïtieve proces – het heeft iets van magie – zelf onmogelijk doorgronden, maar het wordt natuurlijk gevoed door de bagage die je in de loop van je leven hebt opgebouwd. Als kind was ik heel visueel ingesteld en al vanaf jonge leeftijd maakte ik kennis met andere culturen door te gaan reizen. Als docente interieurvormgeving en medewerkster aan tentoonstellingen volg ik uiteraard ook van nabij de trends in de westerse wereld van het 

ontwerp. Dit komt bijvoorbeeld goed van pas bij de keuze van kleuren en stoffen voor het project, doordat je op de hoogte bent van het actuele aanbod.” 

Bij het binnentreden van het kerkportaal la-veert de bezoeker tussen reusachtige doeken die de complexe gevoelswereld van elke mens verbeelden. De ontwerpster kon in deze opstelling een deel van haar eigen spirituele ontwikkeling kwijt. “Het was voor mij een open-baring om te ontdekken dat de emoties die mij vaak in hun greep hiel-den – zowel positieve als pijnlijke, harde emoties – meestal meer zeggen over mezelf dan over de situatie waarin ik mij bevind. Veel van die emoties gaan ook terug op onze kindertijd en bepalen hoe je op iets reageert. Zolang je dit niet beseft, dreig je er de speel-bal van te worden. Door bewust toeschou-wer te worden van al die emoties, wordt het mogelijk om jezelf als mens te verbinden met het volmaakt liefdevolle Wezen waartoe we allemaal behoren, dat stukje God in ons. Je daarvan telkens opnieuw bewust worden is een dagelijkse oefening, maar werkt heel  

bevrijdend en schept mededogen, zowel voor jezelf als voor de andere.” 

De volgende opstellingen nodigen de  bezoeker uit om actiever deel te nemen en op die manier zélf bij te dragen tot het vorm geven aan de ruimte. In het schip van de kerk gebeurt dit door te vliegeren. Heel dit  middengedeelte wordt een groot speelterrein, waar men opnieuw aansluiting kan vinden bij het ‘joie de vivre’ van de eigen kindertijd.  Tegelijkertijd werkt dit spel verbindend  tussen al wie eraan deelneemt of heeft deel-genomen: de bezoekers laten een spoor na van kleurige vliegers, waarop ze eventueel hun wensen of verlangens hebben geschreven.
Ook in het koor van de kerk wordt een spel gespeeld van licht, schaduw en kleur. Ten slotte reikt een ‘beeldenkamer’ inspiratie aan voor de kunst van de levensvreugde. In koffiebar kan men nog even bekomen met een drankje en lectuur van de éénmalige en gratis editie van ‘Joie de Vivre’, Gazet voor de levenskunstenaar.

Jan De Vriese
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Gazet voor de levenskunstenaar
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Een vlieger vouwen van papier en de lucht insturen: laat het kind in je los 
en ervaar de vreugde van het spelen. De Magdalenakerk nodigt je uit om 
(opnieuw) te spelen en zo voeling te krijgen met jouw ‘joie de vivre’. 

Geniet in de koffiebar van een 
drankje én de éénmalige uitgave 
van de ‘Joie de Vivre’, de gratis 
krant voor de levenskunstenaar.

Of schrijf een brief 
met jouw ‘joie de 
vivre’-verhaal en ver-
stuur die naar jezelf, als 

boodschap of herinne-
ring aan dit moment.  

Stop je brief, een enveloppe 
met je adres op en € 3,50 
in een doorzichtige omslag 

en post deze in de postbus. 
In de lente van 2020 krijg 
je jouw brief toegestuurd, als 
‘verrassing’. Wil je YOT een 
duwtje in de rug geven met je 
brief? Met een bijdrage van € 5 
maak je echt al een verschil.

Neem een kleurrijk vel papier en schrijf erop 
wat belangrijk is voor jouw ‘joie de vivre’:
Wat draagt je of wat geeft je vleugels?  
Waar wil je jou graag van losmaken?  
Waarvan droom je? 

Vouw het blad tot een vlieger, kies een 
plekje in de ruimte – je kunt ook op de 
preekstoel gaan staan – en laat maar los.

"Wees jezelf!" zegt men wel eens. Maar wat 
betekent dat dan? En wie ben je dan wel? 

De Godsnaam suggereert een antwoord: ‘Ik zal 
zijn die ik zal zijn’. Je valt nooit samen met jezelf, je 
bent altijd ontwerp, een mens in wording. Treed uit 
je eigen schaduw en plaats jezelf in het bevrij-
dende licht. Durf te zijn in een spel van kleuren. 

'I see colour in my shadow
when I am in the light' 

Door in het Licht te staan, komt er kleur, ook  
in de schaduwen.

Is levensvreugde iets wat ons zomaar 
overkomt, of hebben we het zelf  
helemaal in de hand? 
Geen van beide wellicht. 

Toch heeft ‘joie de vivre’ zowel te 
maken met levenskunst als met 
levenskeuze ... ‘choix de vivre’! 

Kiezen voor de vreugde als een 
rode draad in je leven, soms 
ondanks alles.

Het vraagt oefening, maar het 
kan aanstekelijk werken.

‘Wanneer het leven een vlucht neemt’

Koffiebar en Gazet

‘Ik zal zijn die ik zal zijn’

De kunst van

Zet jezelf even 
letterlijk in het 

licht en ontdek het 
kleurenschaduw-

spel dat je daarmee 
creëert. Neem een 

foto en verspreid dit 
‘joie de vivre’-moment 
online via #joiedevivre 

#yot. Op de Facebook- 
pagina van YOT vind je  

een selectie van de foto’s.

Laat je inspireren door een 
korte videomontage die de
kunst van ‘joie de vivre’
in beeld brengt:  

• de kunst van het stevig  
 geworteld zijn
• vertrouwen hebben
• vertraagd leven
• oefenen in glimlachen

• ‘cultiver son jardin’
• ...


