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Searching for Parrots
A soundwalk experience in the 
Waterschei Garden City created 
from a historic photographic archive

Op  zoek naar Pap egaaien
Een geluidservaring in de tuinwijk 
van Waterschei gecreëerd op basis 
van een historisch fotoarchief

Dancing woman in tree Dansende vrouw in boom, 2010, Zwiep Archive Archief

Lost television Verlorentelevisie, 1996, Zwiep Archive Archief

Winterslag backyard Winterslag achtertuin, 1997, Zwiep Archive Archief

Zwartberg brown bear Zwartbergse bruinbeer, 1994, Zwiep Archive Archief

Game without borders Spelzondergrensen, 1994, Zwiep Archive Archief

Father at the Leuven stove Vader bij de Leuvensestoof, 1994, Zwiep Archive Archief

Cigarette with terril view Sigarette met terrilsuitzicht, 1998, Zwiep Archive Archief
Protest against racism Protest tegen racisme, 1995, Zwiep Archive Archief

Mine flight Mijnenvlucht, 1996, Zwiep Archive Archief

This sound experience was developed 
as part of the education and mediation 
program of Manifesta 9. As an exhibition 
visitor and/or Genk inhabitant the 
soundwalk takes you through a part of 
the Waterschei Garden City. The Garden 
City, with its utopic infrastructure, is a 
melting pot of cultures. It was originally 
built for those who came to work at the 
former Waterschei coal-mine. Since 
the mines were closed in 1987 this area 
has been as lively as back then. This 
will undoubtedly become clear during 
the walk.

Searching for Parrots is an experience 
that takes you into the Waterschei 
Garden city. The soundwalk was 
based on the concept of designer 
Lauren Alexander (foundland.org) 
in collaboration with the young 
photographers from Zwiep, a social and 
artistic center in Waterschei, and Tim 
Vos, intern at Manifesta 9. The stories 
and experiences of the youngsters, 
field recordings, and Zwiep’s 20 year 
photographic archive were used 

as ingredients to create this walk.
During a four month process, the group 
investigated the possibilities of using 
a photographic archive in an auditive 
or narrative form based on interviews 
and investigations with inhabitants of 
Waterschei. Searching for Parrots gives 
you an inside view of the cultural and 
social identity of this region, based on 
personal stories and little-known urban 
legends. 

The soundwalk takes about 45 minutes. 
It starts and ends at the former mine 
building in Waterschei. Audio tracks 
can be listened to on mobile devices or 
an audio player.  
You can borrow an audio player from 
the Mediation Meeting Point on the first 
floor. The soundwalk will be available 
for the duration of Manifesta 9 from June 
2 until September 30, 2012. 

To see photographs of our process and 
further developments become a fan 
on Facebook: www.facebook.com/
WaterscheiSoundwalk

Deze geluidservaring werd ontwikkeld 
binnen het Manifesta 9 educatie- en 
bemiddelingsprogramma. 
De geluidswandeling neemt je als 
tentoonstellingsbezoeker en/of inwoner 
van Genk mee op verkenning door een 
deel van de tuinwijk van Waterschei. De 
tuinwijk staat symbool voor de smeltkroes 
van culturen die rondom de voormalige 
steenkolenmijn van Waterschei ontstaan is. 
Het is een buurt die sinds de sluiting van de 
mijn in 1987 nog altijd erg actief is. Dat zul je 
ongetwijfeld merken tijdens de wandeling.

Op zoek naar Papegaaien is een ervaring die 
je via geluiden meeneemt door de tuinwijk 
van Waterschei. De geluidswandeling 
werd ontwikkeld naar het concept van 
designer Lauren Alexander (foundland.org) 
in samenwerking met de jonge fotografen 
van Zwiep, een sociaal-artistieke plek in 
hartje Waterschei, en Tim Vos, stagiair 
bij Manifesta 9. De ingrediënten van de 
wandeling waren de verhalen en ervaringen 
van de jongeren, opnames op locatie en het 
20 jaar oude fotografisch archief van Zwiep. 
Gedurende vier maanden onderzochten de 

jongeren de mogelijkheden van hun eigen 
fotografisch archief en hoe ze dit in een 
audio of verhalende vorm konden gieten. 
Hiervoor gebruikten ze interviews met 
inwoners van Waterschei en een onderzoek 
naar het leven in Waterschei. Op zoek 
naar Papegaaien wil je een inkijk geven 
in de culturele en sociale identiteit van 
deze regio, aan de hand van persoonlijke 
verhalen vermengd met eerder onbekende 
stadslegenden.

De geluidswandeling neemt ongeveer 
45 minuten in beslag en start aan het 
voormalige mijngebouw in Waterschei, 
waar ze ook zal eindigen. De audio-tracks 
zijn bruikbaar op mobiele apparaten of 
voor audiospelers, deze laatste kunnen 
worden ontleend bij het Mediation 
Meeting Point op de eerste verdieping. De 
geluidswandeling zal beschikbaar zijn voor 
de volledige duur van Manifesta 9 van 2 
juni tot 30 september 2012.

Foto’s van ons werkproces en verdere 
ontwikkelingen vind je op Facebook: 
www.facebook.com/WaterscheiSoundwalk
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