
YOT’s summer project tests the limits

It sounds too beautiful to translate
Living life to the full, roaring with  
laughter or just smiling contentedly … 

This summer YOT takes you on a quirky  
tour allowing you to taste ‘joie de vivre’  
as lifestyle and life skill.

‘Welcome to who you are,  
with what you feel’

Plaything of your emotions or curiously 
mapping out your route through them …? 

Life is feeling and experiencing, a  
journey full of emotions. Whether you’re 
in a joyful place or a painful one they 
show you the way. But no emotions at 
all are simply good or bad. Becoming 
aware of your emotions helps you from 
getting lost.  

The Magdalena Church welcomes you: 
whoever you are, with whatever  
you feel. 

aided by

YOT’s summer project ‘Joie de Vivre’ is 
an organised by YOT vzw under the artistic 
direction of Veronique Welvaert.

More information about ‘Joie de Vivre’?

www.yot.be/joiedevivre

YOT vzw
religious lab, space for perspective

Stalijzerstraat 19
B-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

Zomerproject 2019YOT kleurt buiten de lijntjes 

Gazet voor de levenskunstenaar
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Folding a paper aeroplane and launching it into the air: release your inner 
child and experience the joy of play. The open space of the Magdalena 
Church invites you to play (again) to get in touch with your ‘joie de vivre’. 
 

Enjoy a wee drink in the coffeebar 
and a once-off publication ‘Joie 
de Vivre’, the free paper for the 
lifestyler. (in Dutch)

Or write a letter with 
your ‘joie de vivre’- 
story and post it to 
yourself, as a message or 

souvenir of this moment. 

Put your letter, a self- 
addressed envelope and  
€ 3,5 in a transparent 
envelope and post it in the 

post-box. In the spring of 
2020 you will receive your 
letter as a ‘surprise’. Should 
you wish to give YOT a little 
boost a contribution of € 5  
will make a real difference. 

Take a colourful sheet of paper and write  
down what’s important for your ‘joie de vivre’:
What supports you or allows you to soar?  
What do you want to escape from?  
What do you dream of? 

Fold the page into an aeroplane, choose 
somewhere inside – you can even use  
the pulpit – to let it fly.

People sometimes say; “be yourself”. But what is 
that supposed to mean? And who exactly are you?

The God’s name suggests an answer: ‘I shall be 
who I become’. One never converges with one-
self, one is always a template, a work in progress.   

Step out of your own shadow and bask in the 
redemptive light. Dare to exist in a theatre  
of colour. 

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

Is the joy of life something 
that happens just like that, or 
do we have it under control?                                                              
Probably neither.  

Even so, ‘joie de vivre’ has to do  
with both lifestyle and life skill … 
'choix de vivre’! 

Choosing joy as a common thread 
in life – sometimes despite  
everything. It demands practice 
but it can be infectious.   

‘When life takes off’

Coffeebar and 
newspaper

‘I shall be who I become’

The art of

For a moment, 
place yourself  

literally in the light 
and discover the 

colour shadow play 
that you create that 
way. Take a photo 

and scatter this ‘joie 
de vivre’-moment 

online via #joiedevivre 
#yot. On YOT’s Face-

book page you can find 
a selection of photos.

Be inspired by a short video 
installation which visualises 
the art of ‘joie de vivre’:  

• the art of being deep-rooted
• having faith
• living slowly
• rehearse smiling
• ‘cultiver son jardin’
• ...

From  
1 July till

30 September 2019   
Magdalenakerk  

Brugge


