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Over TEXtival 
 
TEXtival: 

✓ is een gratis laagdrempelig ontdekkingsfestival voor en door de bruisende buurt 
✓ biedt plek aan lokaal muzikaal talent en creatieve breinen 
✓ is 100% unieke onversneden dynamiek voor jong en oud 

 
Op zondag 22 april vormt de Vetex-site in de Kortrijkse Sint-Janswijk opnieuw de vrijhaven voor dit 
gezellig, ludiek en bovenal gratis ontdekkingsfestival.  
 
Al voor het zesde jaar op rij zorgt de combinatie van het speeldorp, de live muziekoptredens, het grote 
openluchtcafé en – voor de tweede keer - het kunstenparcours ARTopia voor de unieke TEXtivalsfeer.  
 
Tijdens de vijf voorgaande edities zakten telkens bijna 3.000 festivalgangers af naar de historische 
Vetex-site, dat ook het epicentrum vormt van de rommelmarkt in de omliggende straten. 
 
Unieke TEXtivalvibes 
 
TEXtival wil zich profileren als een authentiek buitenbeentje in het festivallandschap. De focus op de 
muzikale fijnproever, maar evenzeer op gezinnen en kunstliefhebbers, creëert een unieke, gezellige 
no nonsense-sfeer die ondertussen een begrip is geworden in het Kortrijkse cultuurlandschap.  
 
TEXtival is uitgegroeid tot the place to be om de winter definitief uit te zwaaien en de eerste zonne-
stralen dankbaar te verwelkomen. Het festivalterrein ontpopt zich dan ook tot een bijzondere pleis-
terplek voor sfeerzoekers, vrijbuiters en andere kleurrijke figuren uit de buurt. 
 
Familiale rock-‘n’-roll 
 
TEXtival mikt op diversiteit op alle vlakken. In de line-up komen niet alleen verscheidene genres aan 
bod, gaande van wereldmuziek over surf en hiphop tot punkrock en metal, er wordt ook gezorgd voor 
een mooie mix tussen lokale en (inter)nationale groepen en tussen aanstormende bands en ervaren 
kleppers.  
 
In het speeldorp treden de peuters, kinderen en tieners hun eigen universum binnen. Ze worden er 
meegezogen in een avontuurlijke roetsjbaan, bezaaid met zotte circusacts, creatieve workshops en 
straf straattheater.  
 
ARTopia – het kunstenluik van TEXtival – slaat voor deze tweede editie zijn vleugels uit. Het oud graf-
fitigebouw wordt opnieuw het middelpunt met, naast de expo van lokale kunstenaars, ook live perfor-
mances van experimentele geluidskunst, poetry slam en choreografie. Maar ARTopia duikt ook de Sint-
Janswijk in: drie unieke locaties openen hun deuren en worden voor de gelegenheid omgetoverd tot 
expositieruimte. 
 
En ondertussen kunnen de festivalgangers uiteraard het glas heffen op de eerste zonnestralen en ge-
nieten van een heerlijke burger, home made falafel of verse pasta. 
 
Opbrengst: integraal naar Buurtschool V-TEX, Wijkteam Centrum – V-TEX en vzw De Vaart  

http://www.textival.be/pers.html
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Line-up 
 
TEXtival slaagt er al jaren in om muzikale kleppers op hun line-up te toveren. Kleppers die veelal (nog) 
niet gekend zijn door het grote publiek, maar des te meer imponeren. Dit jaar is die rol alvast wegge-
legd voor het Nederlandse Iguana Death Cult (surf meets garage rock) en de Waalse postpunkers van 
Le Prince Harry. Maar ook voor Mr Marcaille, de heerlijk geschifte Franse one man band met cello, de 
ervaren Kortrijkse punkers Definitivos en de Duitse vulkanische surf van The Kilaueas. Daarnaast is 
West-Vlaanderen ook sterk  vertegenwoordigd met Boom’n van de Weireld (wereldmuziek), de door-
leefde hiphop van Samoerai en de zware jongens van Phoenix Rebellion (metal) en Divided (postme-
tal). Voor elk wat wils dus. 
 
 
 
 

Le Prince Harry Iguana Death Cult Mr Marcaille 

coldwave postpunk // Luik 
 

21u30__circustent__  

garage rock // NL 
 

20u00__circustent__  

heavy freak cello // FR 
 

18u45__circustent__  

Definitivos The Kilaueas Samoerai 

punk // Kortrijk 
 

17u30__circustent__  

surf rock // D 
 

16u15__circustent__  

hiphop // Diksmuide 
 

15u00__circustent__  

Phoenix Rebellion 
Boom’n van de 

Weireld 
Divided 

metal // Kortrijk 
 

14u00__circustent__  

wereldmuziek // de Westhoek 
 

12u40__circustent__  

postmetal // Kortrijk 
 

11u30__circustent__  

 
 
www.textival.be/bands.html 
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ARTopia 
 
ARTopia gooit voor zijn tweede vaart het roer dan weer om en duikt de Sint-Janswijk in. Het kunsten-
parcours start aan het graffitigebouw op de Zeetex. Dit wordt opnieuw de experimentele vrijhaven 
voor lokale kunstenaars in uiteenlopende disciplines: van monumentale kunst over schilderkunst en 
fotografie tot live performances en poetry slam. Met kompas en schatkaart gaat de vaarroute vervol-
gens langs drie unieke locaties in de omringende straten, voor de gelegenheid omgevormd tot exposi-
tieruimte. Wie zijn schip heelhuids terug naar de veilige wateren van de Zeetex navigeert, ontvangt 
een onvervalste zeemansverrassing! 

 
DOORLOPENDE EXPO 

 

Adelbert Algoed 

Fabrieksgebouw__  

Bert Lelieur 

Fabrieksgebouw__  

Cindy Frey 

Fabrieksgebouw__  

Amber B. Cash 

Fabrieksgebouw__  

Elise Tack 

Fabrieksgebouw__  

Reinhilde Debruyne 

Fabrieksgebouw__  

Tess Deflo 

Fabrieksgebouw__  

Luc Braem 

Still__  

Mie Bogaerts 

Still__  

Nele Van Canneyt 

Still__  

Bert Vanwynsberghe 

Sint-Janskerk__  

le petit belge 

Sint-Janskerk__  

Maarten Caesens 

Sint-Janskerk__  

Paul Vandekerckhove 

Sint-Janskerk__  

Tomic ART 

Sint-Janskerk__  

Koen Desmet 

Stasegemsestraat__  

Jan Deweerdt 

Stasegemsestraat__  

Luc Leplae 

Stasegemsestraat__  

Florence Roman 

Stasegemsestraat__  

Carl Helin 

Stasegemsestraat__  

 

LIVE PERFORMANCES 
 

Siebrand Pol Isaac 

14u40__fabrieksgebouw__  15u45__fabrieksgebouw__  

Oreursus MARK 
(Thomas & Adelien) 

16u45__fabrieksgebouw__  17u20__fabrieksgebouw__  

 

PRAKTISCH 
° ARTopia start om 11u en ein-

digt om 17u30. 
° Start kunstenparcours: oud 

graffitigebouw op festivalter-
rein 

° Locaties in de Sint-Janswijk: 
- Sint-Janskerk 
- Stasegemsestraat 112 
- Still Architectuur (Guldenspo-

renlaan 26) 

 
www.textival.be/artopia.html 
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Speeldorp 
 
In het speeldorp betreden de jongste matrozen hun eigen Atlantis. Opnieuw werden alle zeilen bijgezet 
om een wervelend avontuur in elkaar te boksen: (henna) piratentattoos, kinderradio door Quindo, 
dans- en circusworkshops, creahoek, boomklimmen, graffiti initiatie, een handpanartiest en zoveel 
meer. Tussendoor zijn er acts van onder meer de Letter Geletterden, The Smokettes en Productions 
en Zonen. Kortom, het speeldorp garandeert de jonge ontdekkingsreiziger opnieuw een urenlange, 
spannende TEXpeditie. 
 
 
 

 
 
 
www.textival.be/speeldorp.html 
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Achtergrond 
 

Voor en door de buurt 
 
De mix van kinderanimatie, straattheater, kunst en concerten zet ook het bruisende buurtkarakter in 
de verf. Dankzij de samenwerking met Buurtwerk van OCMW Kortrijk valt het festival altijd samen met 
een grote rommelmarkt in de omliggende straten.  
 
TEXtival zit ondertussen al diepgeworteld in de buurt. Het festival is ontstaan uit het engagement van 
de ouders van leerlingen van Buurtschool V-TEX, een afdeling van de Freinetschool De Levensboom.  
De schoolkinderen zorgen voor de kleurrijke, fantasievolle decoratie op het festivalterrein en werken 
mee aan ARTopia. Zo ontstond er voor TEX06 een creatieve samenwerking tussen acht kleuters van de 
school en acht senioren van De Korenbloem. 
 
De opbrengst van TEXtival gaat naar de schoolwerking van Buurtschool V-TEX, Buurtwerk Kortrijk en 
een jaarlijks wisselende sociale non-profitorganisatie uit de buurt. Dit jaar is dat vzw De Vaart die zich 
richt op Kortrijkse kansarmen. 
 
Overigens steunt TEXtival voor de volle 100% het buurtcollectief VTEX Tsjing Tsjang, dat ijvert voor een 
kwaliteitsvolle reconversie van de Vetex-site. (Meer info: www.tsjingtsjang.be) 
 

Buurtschool V-TEX 
 
Buurtschool V-TEX is een kleine afdeling van De Levensboom, een ervaringsgerichte Freinetschool met 
vestigingen in Marke, Wevelgem en Izegem. De school telt ongeveer tachtig leerlingen, verdeeld over 
twee kleutergroepen en drie graadsklassen in het lager. 
 
Net zoals andere basisscholen is de Buurtschool V-TEX erkend en gesubsidieerd en is de leerstof en het 
eindresultaat hetzelfde. De weg ernaartoe is wel anders. Een Freinetschool kiest voor andere werkvor-
men. De kinderen vormen de start van het leren. Er is niet enkel aandacht voor het hoofd.  Ook hart 
en handen verdienen evenveel aandacht. 
 
De kleinschaligheid is een troef. De kinderen zijn kinderen van de buurt. Ze leren het leven en daar 
hoort de eigen buurt bij. Buurtschool V-TEX gaat actief op zoek naar partners in de Sint-Janswijk en 
gooit als Brede School zelf de deuren open voor buurtorganisaties en evenementen. 
 
www.buurtschoolvtex.net 
 

Vetex NV 
 
TEXtival, Poortgebouw V-TEX, Buurtschool V-TEX… Het zijn allemaal varianten op Vetex nv, de naam 
van de textielfirma die vanaf haar ontstaan in 1929 tot de verhuis naar Ingelmunster in 2008 gevestigd 
was op Sint-Jan. Vetex –de Verenigde Textielbedrijven – is uitgegroeid tot een wereldspeler op het vlak 
van waterdicht maken van stoffen. 
 
Vetex nv is een sociaal- geëngageerd bedrijf dat veel waarde hecht aan milieu en research. Het bedrijf 
is ook haar roots nog zeer genegen. Daarom sponsort Vetex nv graag de werking van Buurtschool V-
TEX. 
 

http://www.textival.be/pers.html
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De kinderen maken tijdens de speeltijden gebruik van de oude fabrieksgebouwen. In het gerestau-
reerde Poortgebouw huist nu Wijkteam Centrum – V-TEX van Buurtwerk Kortrijk. De indrukwekkende 
betonnen structuur van de oude fabrieksgebouwen vormt ook het decor voor TEXtival. 
 

vzw De Vaart 
 
Werking: 
- Voedselbedeling aan de kansarmen van de regio Kortrijk in samenwerking met sociale organisaties 
- Opzetten van projecten ter bevordering van de reïntegratie van de kansarmen in het algemeen 
 
Doelgroep: 
- Kansarme mannen, vrouwen en kinderen zonder onderscheid van ras, kleur of godsdienst 
- Voor inwoners van Kortrijk en randgemeenten 

Praktisch 
 

✓ 22 april 2018, van 10u30 tot 23u00 
✓ V-TEX-site: Pieter de Conincklaan 23, 8500 Kortrijk 
✓ Gratis! 
✓ Negen muziekbands: diverse genres, lokaal en (inter)nationaal, jong talent en ervaren kleppers 
✓ Speeldorp met wacko activiteiten, workshops en theateracts 
✓ ARTopia: kunstenparcours met live performances en expo van lokale kunstenaars 
✓ Home made burgers en falafel en verse pasta en pannenkoeken 
✓ Overnachting mogelijk in jeugdherberg 

Beeldbank 
 
Op de website vind je een selectie van foto's die voor drukwerk kunnen worden gebruikt. 
Wil je een foto in je mailbox ontvangen? Geef dan een seintje op info@textival.be en je zal snel wor-
den geholpen! 
 
http://www.textival.be/beeldbank.html 

Contact 
 
Algemeen:  
Rutger Davidts (0498/17.77.54) 

 
Pers:  
Floor Vandewalle (0494/88.71.45) 

 
info@textival.be 
www.textival.be 
www.facebook.com/textival.sintjan 

 

 
Ten voordele van: 
 

 

Buurtschool V-TEX 
Guldensporenlaan 16 
8500 Kortrijk 

Buurtwerk Wijkteam Centrum – V-tex 
Pieter De Conincklaan 23A 
8500 Kortrijk 

Vzw De Vaart 
Vaartstraat 79 
8500 Kortrijk 
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