
DE Kelder - DE Foyer

12:00 — 18:00 

OMA’S POTJESVLEES 
OPEN WORKSHOP

12:00 — 18:00 

PIG 05049
EXPO

12:00 — 18:00 

VARKENSSHORTS
KORTFILMS

14:00 — 18:00 

LIVE SLAGERIJ  
MET FILIP RONDOU
KOOKDEMO

DE Zaal

13:00 — 14:00

VAN VARKENSSTAL TOT  
SLAGERSBLOK
LEZING

14:30 — 15:30

VAN OERVARKEN TOT   
INDUSTRIEZWIJN
LEZING

16:00 — 17:30

MANNEN IN DE PAN 
MET NEL SCHELLEKENS
KOOKDEMO

18:00 — 20:00 

DE GROTE  
VARKENSSHOW
TALKSHOW

DE Studio Large

20:00 — 22:30 

VARKEN IN 3 GANGEN
DINER

DE Fred

13:00 — 14:00 

ZELF VARKENS HOUDEN 
MET FOUR GUYS & A PIG
LEZING

14:30 — 15:30

HET VARKEN IN DE 
SCHILDERKUNST
LEZING

16:00 — 17:00

HANS EN HENK - 
DE VARKENSSITCOM!
THEATER

18:00 — 19:00 

VANAF HEDEN IN  
OVERTREDING
DOCUMENTAIRE

Op verplaatsing

10:00 — 15:00  

VARKENSTOUR
EXCURSIE

HET Kinderatelier

12:00 — 18:00 

PIGGY WIGGY
KIDS



VARKENSTOUR
EXCURSIE / Op verplaatsing 
10:00 - 15:00

We gaan met een tourbus op verken-
ning in de Vlaamse varkenswereld. Je 
bezoekt twee varkenskwekerijen en 
krijgt met je neus in de stallucht een an-
der perspectief op de varkenssector. 
Onze gids is eetschrijver en verhalen-
verteller  Wilbert van de Kamp  van 
de Youth Food Movement Nederland. 
Hij leidt de stalbezoeken en gesprek-
ken met de boeren in goede banen en 
vertelt tijdens de rit misschien ook wel 
een mop in de microfoon.

OMA’S POTJESVLEES
OPEN WORKSHOP / DE Foyer  
12:00 - 18:00

Margaux deelt het recept voor potjes-
vlees dat in haar familie al generaties 
lang van moeder op dochter wordt 
doorgegeven. Schuif mee aan tafel 
en maak je eigen potjesvlees.

PIG 05049
EXPO / DE Kelder 
12:00 - 18:00

Voor het boek PIG 05049 onderzocht 
kunstenares Christien Meindertsma 
waar een varken in terecht komt na-
dat het geslacht is. Van kauwgom, 
hartkleppen, remschijven over condi-
tioner en biodiesel tot porselein. Het 
resultaat is een helder vormgegeven 
fotoboek dat met chirurgische precisie 
de grootschaligheid van de vleesver-
werkende industrie inzichtelijk maakt.

VARKENSSHORTS
KORTFILMS / DE Kelder 
12:00 - 18:00

Met de hulp van onze Nederlandse 
collega’s van het Food Film Festival ver-
zamelden we een reeks korte filmpjes 
waarin varkens de hoofdrol spelen. 
Blaas even uit in de onderbuik van DE 
Studio en verlekker je aan korte docu-
mentaires over varkensboerderijen 
en animatiefilmpjes over worst.  Het 
cocktailkraam met vernuftig gemixte 
drankjes is bovendien niet veraf. 

PIGGY WIGGY
KIDS / Het Kinderatelier 
12:00 - 18:00

Illustratrice  Kim Bollaert  en grafisch 
ontwerpster Kachiri Faes zijn experts 
in het creëren van een fantasierijke 
omgeving waar kinderen zich thuis 
voelen. In deze workshop voor kleine 
kunstenaars en mini - varkensfanaten 
laten ze zich inspireren door de geta-
toeëerde varkens van Wim Delvoye.

ZELF VARKENS 
HOUDEN MET FOUR 
GUYS AND A PIG
LEZING / DE Fred 
13:00 - 14:00

Voor alle aspirant - varkenshouders 
geven Lieven, Mauro, Tijl en Jeroen 
van  Four Guys and a Pig een lesje 
varkens houden in eigen achtertuin. 
Na hun lezing kan je alle vragen die 
nog op je lippen branden stellen aan 
deze twee ervaringsexperts.

VAN VARKENSSTAL  
TOT SLAGERSBLOK
LEZING / DE Zaal 
13:00 - 14:00

Het varkenslievende slagers- en koks-
duo Filip Rondou en Koen Tossyn 
(ex-Luzine) heeft de eer om KRACHT-
VOER te openen. Wim Lybaert leidt 
het gesprek tussen de twee heren in 
goede banen.

LIVE SLAGERIJ  
MET FILIP RONDOU
KOOKDEMO / DE Foyer 
14:00 - 18:00

Slager  Filip Rondou  uit  Leuven gaat 
de uitdaging aan om tijdens het festi-
val één varken van snuit tot staart uit te 
benen en op te werken. Een fameuze 
demonstratie van de ware slagersstiel. 
Een hele dag lang kan je de vingerv-
lugge uitbeenkunsten van Filip gade 
slaan, een praatje met hem maken 
en en passant proeven van een stukje 
varkenskop, -staart of -poot.

VAN OERVARKEN TOT 
INDUSTRIEZWIJN
LEZING / DE Zaal 
14:30 - 15:30

De mens en het varken delen een 
lange geschiedenis. Professor Yves 
Seghers kent de historie van het 
varken als geen ander. Hij neemt ons 
mee op een trip langsheen wilde zwi-
jnen, mestvarkens en slachtrituelen. 
Een backgroundcheck voor wie het 
varken van nu beter snappen wil. 

HET VARKEN IN DE 
SCHILDERKUNST
LEZING / DE Fred 
14:30 -15:30

Beeldende kunstjournalist Eric Rinck-
hout neemt je aan de hand van het 
varken mee op tocht doorheen de 
Westerse kunstgeschiedenis. Hij ont-
rafelt exclusief voor KRACHTVOER 
een aantal schilderijen waarin de 
roze viervoeter een prominente rol 
speelt.

HANS EN HENK - 
DE VARKENSSITCOM!
THEATER / DE Fred 
16:00 - 17:00

Acteurs Louis van der Waal en 
Maarten Westra Hoekzema laten 
zich inspireren door het varken voor 
hun theatrale sitcom. Als expert no-
digen ze Laurens De Meyer uit. In 
diens boek Wat (w)eten we? gaat hij 
op zoek naar de waarheid over ons 
voedsel en schetst daarbij een scherp 
beeld van onze voedingsindustrie.

MANNEN IN DE PAN 
MET NEL SCHELLEKENS
KOOKDEMO / DE Zaal 
16:00 - 17:30

Kokkin Nel Schellekens gaat aan 
de slag met mannelijke varkens of 
beren. Ze vertelt over haar liefde voor 
dit vlees met karakter en gooit intussen 
een lekker stukje in de pan. Geef je 
oren en ogen de kost en proef een 
vakkundig bereid stukje berenvlees.

VANAF HEDEN IN 
OVERTREDING
DOCUMENTAIRE / DE Fred 
18:00 - 19:00

Documentairemakers Debby Kouden-
burg (NL) en Tony Telson (UK) volg-
den Diny Schouten en Floris Brester 
van  De Pasteibakkerij  in Amsterdam 
op de voet tijdens het maken van hun 
worsten, paté’s en rillettes.  De docu-
mentaire toont hoe Diny en Floris met 
humor en volharding strijden voor hun 
traditonele manier van werken.

DE GROTE  
VARKENSSHOW
TALKSHOW / DE Zaal 
18:00 - 20:00

Onder deskundige leiding van de 
ongeëvenaarde presentator Kobe 
Ilsen passeert een bonte stoet varkens-
kenners de revue. Van exquise varkens- 
rassen tot vegetarisch varkensvlees: 
deze show laat het varken schitteren 
in al z’n facetten. 

VARKEN IN 3 GANGEN
DINER / DE Studio Large 
20:00 - 22:30

Ook dit jaar sluiten we KRACHTVOER 
af in stijl: met een groot varkensdiner 
door Brandt & Levie. Dat zijn Geert 
van Wersch, Jiri Brandt en Samuel 
Levie - drie jonge worstenmakers uit 
Amsterdam die vier jaar geleden hun 
liefde voor worst achterna gingen. 
Hun missie: op een verantwoorde ma-
nier de beste worst maken.


