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SIEBRAND (14u40) begon in 2008 met rappen. De laatste jaren is hij ook als poetrys-
lammer alom bekend. Hij is bezieler van o.a. het Gentse Slampodium Auw L a en Harde Velden, 
De Stroate én een L ettertype van Kortrijk.

POL ISAAC (15u45) is sinds de jaren 1990 de drijvende kracht achter veel muzikale 
kruisbestuivingen in de Kortrijkse regio (Ozark Henry, Galatasaray...) Hij creëert een intri-
gerende muzikale w ereld met soundscapes.

OREURSUS (16u45) versmelt industrial en dark ambient met grafisch w erk. Hierin spelen 
rites, gew orteld in de oudheid, een prominente rol. Hij schuwt hierbij zware thema’s als  
wroeging, zelfverachting en vervreemding niet.

MARK (17u20) bestaat uit schrijver Thomas Jacques en danseres Adelien P etch Vanhecke 
van het L ettertypecollectief. Ze laten in hun eerste voorstelling de Sint-Jansw ijk tot 
leven komen.

ADELBERT ALGOED (doorlopend van 11u00 tot 17u30) is een beeldend kunstenaar, re-
clameschilder, kalligraaf, ontw erper en luchtkastelen bouwmeester. Hij w il de mensheid van 
zijn mooiste zijde laten zien.

BERT LELIEUR (doorlopend van 11u00 tot 17u30) is geboren met een potlood in de hand. 
T ekenen is intens kijken en zo nieuw e dingen ontdekken. Hij beheerst de kunst van het illus-
treren, beeldhouw en, street art, zeefdrukken, graffiti en chainsaw carving.

CINDY FREY (doorlopend van 11u00 tot 17u30) is eigenares van Cindy Frey Tattoo 
Studio, freelance fotografe en tattoo-artiest, digitale artiest, self made en creatief. 
‘Believe in yourself’ is haar motto. Ze brengt ook fotoboeken en kalenders uit.

AMBER B. CASH (doorlopend van 11u00 tot 17u30) is van kindsbeen geboeid door tat-
too’s; In februari 2017 kreeg ze de kans om als apprentice aan de slag te gaan bij Cindy 
Frey Tattoo Studio in Kortrijk. Haar specialisatie: oldschool en traditional.

ELISE TACK (doorlopend van 11u00 tot 17u30) is sinds 2015 tattoo artieste bij Cindy 
Frey Tattoo Studio. Haar specialisaties zijn fijne lijnen en dotwork. Fauna en Flora zijn 
haar favoriete onderw erpen. 

REINHILDE DEBRUYNE (doorlopend van 11u00 tot 17u30) is een creatieve duizendpoot, 
leergierig en gemotiveerd. Ze is illustrator van logo’s, huisstijlen en kinderboeken en star-
tend tattoo artiest bij Cindy Frey Tattoo Studio.

TESS DEFLO (doorlopend van 11u00 tot 17u30) is studente Productontw ikkeling aan 
Universiteit Antw erpen. In haar masterproef onderzoekt T ess de communicatie tussen klant 
en tatoeëerder.

LUC BRAEM (doorlopend van 11u15 tot 16u30) is een vrij klassieke portretschilder. Hij 
schildert heel vaak vrouw elijk naakt, soms een muzikant, schrijver, landschap of soldaat.

MIE BOGAERTS (doorlopend van 11u15 tot 16u30) maakt figuratieve beelden uit brons, 
meestal gecombineerd met cortenstaal. Haar w erk integreert speelse elementen en figuren. 

NELE VAN CANNEYT (doorlopend van 11u15 tot 16u30) maakt fotografische beelden 
waarin ze haar droomw ereld projecteert op de realiteit. In haar niet-geënseneerde beelden 
creëert ze een verstilde w eergave van de w erkelijkheid.

BERT VANWYNSBERGHE (doorlopend van 11u15 tot 16u30) boetseert, sculpteert, 
schildert, bouwt, fotografeert en denkt na onder andere in opdracht van het Museum van 
Alberto en Anonimo Monte Dei Vini (een museum voor actuele kunst).

LE PETIT BELGE (doorlopend van 11u15 tot 16u30) begon zich na zijn eerste reis naar 
Brazilië in 1991 toe te leggen op schilderkunst. Zijn liefde voor dit land w eet hij vast te 
leggen in zijn w erken. Na zijn laatste reis door Brazilië in 2014 besloot le petit belge zich 
opnieuw te profileren als beeldhouw er.

PAUL VANDEKERCKHOVE (doorlopend van 11u15 tot 16u30) volgde de kunstopleidin-
gen plastische kunsten, schilderen, grafiek en steen-beeld. Hij kiest meestal spontaan voor een 
onderw erp en legt de klemtoon meer op intuitie dan op de onmiddellijke w eergave.

STUDIO MAARTEN CAESENS (doorlopend van 11u15 tot 16u30) vindt het een kunst om 
een emotie te herkennen en ermee om te gaan. Je moet leren hoe je de mensen in de ogen kijkt om 
te begrijpen hoe ze zich voelen. Het vastleggen van een emotie in beeld inspireert hem.

TOMIC ART (doorlopend van 11u15 tot 16u30) aka de typische draw artist Tom De-
foort uit Kortrijk. Zijn stijl is vooral gebaseerd op comics, stripfiguren en cartoons, met 
een knipoog naar de American custom scene.

BUURTPROJECT DE HOEDJES (doorlopend van 11u15 tot 16u30) is een sociaal-artis-
tiek buurtproject waarbij De Korenbloem en Buurtschool V-TEX de handen in elkaar slaan. 
Enkele kleuters gaven hun persoonlijke invulling aan verhalen van bew oners van de Koren-
bloem door een eigen hoed te ontw erpen. Studio Maarten Caesens legde dit vast op foto.

KOEN DESMET (doorlopend van 11u15 tot 16u30) komt van Mars. Hij is steeds op 
doorreis maar maakt een tussenstop op deze blauw e aardkloot. A an boord van zijn capsule 
bevinden zich beelden van outer space die hij hier uit zijn alienated brain laat vloeien.

JAN DEWEERDT (doorlopend van 11u15 tot 16u30) aka Jantie Flyer tekent al jaren 
posters voor undergroundoptredens, platenhoezen, ... In 2013 startte hij een opleiding tot 
tatoeëerder bij Jenzie (ONEWAYTICKET) om in 2017 uiteindelijk zijn eigen shop 
– Flyer Tattoo Shop - in de Overleiestraat te beginnen.

LUC LEPLAE (doorlopend van 11u15 tot 16u30) w erkt sinds 2017 in Flyer Tattoo shop 
als tattoo artiest en illustrator onder de naam L es Mains Sales.

FLORENCE ROMAN (doorlopend van 11u15 tot 16u30) timmert sinds een vijftal jaar 
stevig aan de w eg als illustratrice voor posters en albumhoezen voor punk-en garagebands 
in België en Frankrijk.

CARL HELIN (doorlopend van 11u15 tot 16u30) kwam via zijn studie Beeldende Kunsten 
en de graffiti scene terecht in de grafische w ereld. In 2006 trok hij naar Fuenteventura 
om er in 2011 de ambacht en kunst van het tatoeëren te ontdekken. In 2014 keerde hij 
terug naar België om uiteindelijk in 2018 aan de slag te gaan in Flyer Tattoo Shop.

(met dank aan BVBA Benedict Huysentruyt)


