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Thanks to Asito, BAM, Corio, Trigion.
School of Temporalities is initiated by Annette Krauss in the framework
of Call of the Mall.
Participation is free. Conversation will be in English and Dutch.
All events start at the information point from Call of the Mall.
Reservation is required via contact@school-of-temporalities.info
www.school-of-temporalities.info

September

Thursday, 5th September,
11am–12pm
Lost and Found
> with Emily Huurdeman

Monday, 2nd September, 6 –7pm What happens to lost items in the
mall? Where do they go and how long
Move Quick (Not Slow)
do they remain there, guarded by
> with Jurga Zelvyte

Take a road trip on the slowest escalator in Hoog Catharijne together with
expert Jan L. Dumno. We will explore
how standing still is not necessarily
being still. Let’s escalate by investigating moving stairs where the ‘quick and
slow’ of our society might intersect.

Tuesday, 3rd September, 3–6pm
Excuse Me, What Time
Are You?
> with Tim Hollander

What is the average speed of a shopping bag? How quickly can your legs
move you if you need to catch a train?
During this workshop we explore ways
of counting time in the mall, researching the time that people, animals and
objects spend in the mall, their tempo
and directions. In what ways can we
map our times differently?

Wednesday, 4th September,
3.30– 5pm
Framing the Mall
> with Maaike Jaspers

No one wants to waste time; instead
we focus on useful information. What
happens when we turn to the useless
in the mall and start ‘framing’ it? What
makes a useless frame? Is a collective
frame possible? We will capture these
moments, and physically apply them
as ‘frames’ in the mall.

whom? What are the spirits of these
items in the mall? Do they tell mall stories? Let’s set out on a hunt, let’s lose
and find something in Hoog Catharijne.

Friday 6th September, 10–11am
And the Plants
are Watered … ?
> with Naama Zusman
Join us for a walk together with
Daniel Kemnitz (BAM) along different
irrigation systems in Hoog Catharijne.
From the heart of the water system,
we follow important water connections
and gain insight on the elaborate timetable for plant-watering in the mall.

Friday, 6th September, 4–5.30pm
Orchestrated Sound
or Simply Noise?
> with Goof Kloosterman and Robin Taal
Goof Kloosterman and Robin Taal
take you on a journey through Hoog
Catharijne, experiencing different
soundscapes specific to certain
temporalities and places in the mall.
Let’s record your sound of the mall.

2.–6. September, 9–5pm (at the
entrance of Hoog Catharijne /
Utrecht Central Station)
Working Days
> with Milda Navickyte
Walking in the shape of a circle
counter-clockwise, from 9am to 5pm,
Milda Navickyte investigates rhythms
of the mall by crossing them with her
rhythm and those of the participating
walkers. You are welcome to join!
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Met dank aan Asito, BAM, Corio and Trigion.
School of Temporalities is een project van Annette Krauss
in het kader van Call of the Mall
Deelname is gratis. Voertaal is Engels en Nederlands. Startpunt is het informatiepunt
van Call of the Mall. Reserveren kan via contact@school-of-temporalities.info.
www.school-of-temporalities.info
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Wat gebeurt er met verloren voorwerpen in het winkelcentrum? Waar worden
ze heen gebracht? Hoe lang blijven ze
Maandag 2 september, 18–19:00
daar en wie bewaakt ze? Vertellen deze
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langs de verschillende irrigatiesystemen
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in Hoog Catharijne samen met Daniël
Excuse Me, What Time
Kemnitz (BAM). Vanuit het centrum
Are You?
van het watersysteem gaan we langs
> met Tim Hollander
belangrijke waterverbindingen en
Wat is de gemiddelde snelheid van
nemen een kijkje in het uitgebreide
een boodschappentas? Hoe snel
bewateringsschema voor de planten in
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het winkelcentrum.
trein moet halen? Tijdens deze workshop
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Een week langs doorkruist ze deze
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patronen met haar eigen ritme en dat
van degenen die met haar meelopen.
Donderdag 5 september, 11–12:00
U bent van harte welkom om (een
Lost and Found
gedeelte) mee te lopen!

> met Emily Huurdeman

