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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 28 april vormt de Vetex-site in de Kortrijkse Sint-Janswijk opnieuw de vrijhaven voor dit 
gezellig, ludiek en bovenal gratis ontdekkingsfestival.  
 
Al voor het zevende jaar op rij zorgt de combinatie van het speeldorp, de live muziekoptredens, het 
grote openluchtcafé en – voor de derde keer – de kunstexpo ARTopia voor de unieke TEXtivalsfeer.  
 
Tijdens de zes 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 afrobeat over dub en hiphop tot punk, 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 – is al aan de derde editie toe. Op de bovenverdieping van het 
oud graffitigebouw komt er een expo van negen kunstenaars die zich, elk met een eigen artcube, lieten 
inspireren door het thema ‘isolement’. 
 
En ondertussen kunnen de festivalgangers uiteraard het glas heffen op de eerste zonnestralen en ge-
nieten van een heerlijke burger, home made falafel of krokante loempia’s. 
 
Opbrengst: integraal naar Buurtschool V-TEX, Wijkteam Centrum – V-TEX en de V-TEX Sjotters, de 
Kortrijkse ploeg voor de Belgian Homeless Cup  

https://www.textival.be/pers.html
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Time schedules 
 
BANDS 
21u30: PRIORS 
20u00: The Backyard Gang 
18u45: Pedigree 
17u30: WuduB!? & Babylonbuster 
16u15: Two Russian Cowboys 
15u00: Rijmtekkie Spansman 
13u45: Whorses 
12u30: Azmari 
11u30: Muffins 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTOPIA 
Vernissage: 
zaterdagavond 27 april 2019 om 20u 
Bezoekuren: 
zaterdagavond 27 april 2019 om 20 u en 
zondag 28 april 2019 vanaf 10u tot 19u 
 

SPEELDORP 
(onder voorbehoud) 
11u30-17u30: Schommels  
11u30-13u00: Boomklimmen 
13u00-16u00: Creahoek 
13u00-16u00: Grime 
13u00-16u00: Gekke Chinese kapsels  
13u00-13u45: Dansworkshop voor kleuters   
13u00-14u00: Reuzendammen 
13u00-14u00: Ballonplooien 
13u00-14u00: Amoukanama Productions  
14u00-17u00: Diogheenes De Jagher 
14u00-17u00: workshops graffiti  
14u00-15u00: initiatie vechtsport 
14u00-16u00: Sportief met Jakob 
14u30-15u15: Undercover Theater  
14u45-15u30: Dansworkshop voor lager 
15u00-16u00: Reuzendammen 
15u00-16u00: Boomklimmen  
15u30-16u15: Undercover Theater 
16u00-16u45: Breakdance door Saartje 
16u00-17u00: Ballonplooien 
17u15-17u30: optreden dancecrew  
17u30-18u00: Kinderdisco
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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 Canadese PRIORS (garagepunk), het Brusselse Azmari (psychedelic ethiogrooves afro-
beat), de Duitse blues-‘n’-boogiepunkers van The Backyard Band en Pedigree, de punkers uit Doornik. 
De Kortrijkse cultband Two Russian Cowboys, met onder meer Luc Dufourmont, is dan weer gekend in 
de streek. Kortrijk en verdere omstreken worden voorts vertegenwoordigd door WuDub!? & Babylo-
buster (dub), de Belgisch kampioen End of the Weak Rijmtekkie Spansman (hiphop van Sint-Jan!), 
Whorses (noiserock) en Muffins (doggyrock). Voor elk wat wils dus. 
 
www.textival.be/bands.html 
 
 
PRIORS 
Garagepunk // CAN 
 
Met Priors krijgen we een perfect exponent van een fel ondergewaardeerde Canadese punkscène. Op 
hun laatste worp ‘New Pleasures’ scheurt dit quintet uit Montréal ergens langs trashy garagepunk, 
hypnotiserend fuzzy rifs, krassende analoge synths en maniakaal drummisbruik. Whut? Inder-
daad…Verwacht je aan lustig buiten de lijntjes kleurende krankzinnige punk terwijl je rodeo rijdt op 
een robotbull… Of zoiets… Goin’ berserk noemt dat, denken wij! 
 
 
THE BACKYARD BAND 
Blues-’n’-boogiepunk // D 
 
Deze jonge snaken uit Keulen staan steviger recht dan de Dom aldaar. Hun blues-’n’-boogiepunk met 
een doorleefde mondharmonica doet je zweven tussen Mississipi blues en potige rock’n’roll. Ideaal 
om lekker opgefokt te cruisen tijdens de nachtuitzending van Strassenfeger… Op TEXtival 0.7 lijkt het 
ons het uitgelezen moment om ongegeneerd luchtgitaar te spelen of wild molenwiekend de tent on-
veilig te maken! 
 
 
PEDIGREE 
Punk // Tournai 
 
Straight forward punk van Watermoulin, ons favoriete punkhol van Tournai, We like! Pedigree is een 
splinternieuwe band met leden van Sects Tape, Thee Marvin Gays (TEX04), Regal… Ideaal voor uitge-
breide nekspiertraining en wilde rondedansen! En neen, wij hebben niets speciaals met honden ;-) 
 
 
WUDUB!? & BABYLONBUSTER 
Dub // Moen-Gent 
 
Jamaica inna di building! Zij het met onversneden rootsreggae of met pompende dub bassen, deze 
heren zorgen eigenhandig voor de opwarming van de aarde, of toch minstens zeer lokaal. Maak je op 
voor een heet rub-a-dub feestje met de dubplates van Dj WuduB!? en de hypnotiserende toasting van 
Babylonbuster. Jah, 5astafari and I and I, I, i… 
 

https://www.textival.be/pers.html
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TWO RUSSIAN COWBOYS 
Cultband // Kortrijk 
 
Deze Kortrijkse cultband met Luc Dufourmont, Dick Descamps en Hugo Bourgeois brengt een geschifte 
mix van country, americana, surf, avant-garde, western en eastern… steeds vergezeld van van de pot 
gerukte teksten in t Westvlaams.  Hun single “Gegingegeugengie” is hiervan een perfecte exponent. 
Deze heren, met samen meerdere decennia op de muziekteller in bands als Idiots en Ugly Papas, laten 
op TEXtival 0.7 maar wat graag hun muzikale ongein los op jullie… Let mor ip! 
 
 
RIJMTEKKIE SPANSMAN 
Hiphop // Kortrijk 
 
Rijmtekkie Spansman is een volbloed rapper, vlot freestylend tussen woord en vorm, funk en hiphop, 
zin en onzin… en terug. Spansman draait al jaren mee in de hiphopscene. Eerst maakte hij samen met 
Prev en Dj Splinta de straten onveilig met het zwaar onderschatte Rijmtechniekers, sloot mee het mon-
sterverbond Het Verdikt met Vlaamse rappers van alle windstreken en funkte zich daarna te pletter als 
frontman van de M’nB’s. Na zijn schitterende passage in End of the Weak, waar hij als Belgisch Kampi-
oen vijfde werd op de Wereldfinale Freestyle Rap, smeet Spansman zich volop op zijn solo carrière. 
Hierbij flowt hij naadloos tussen sociaal bewustzijn, tongue-in-cheek humor en lekkere party vibes. Zijn 
nieuw album dat later dit jaar verschijnt, spit hij alvast op TEXtival 0.7. 8500 represent. 100% Sint-Jan-
style! 
 
 
WHORSES 
Noiserock // Kortrijk 
 
Whorses is niet voor één gat te vangen. Hoewel hun fel bejubelde single ‘Rocky’ schijnbaar zoetjes 
begint, word je al rap wakker geschud door bijwijlen extatische noise. De drammende gitaren, maar 
ook de psychedelische uitspattingen en zelfs de poppy intermezzo’s: het past allemaal perfect in het 
Whorses geluid. Veel kans dat ze je met hun compleet eigen sound volkomen knock-out achterlaten! 
 
 
AZMARI 
Psychedelic Ethiogrooves Afrobeat // Brussel 
 
Het Brussels collectief Azmari neemt je mee op een bedwelmende trip langs alle windstreken. Dit ge-
zelschap freewheelt losjes tussen (oriëntaalse) funk, Ethiopische jazz, afrobeat en psychedelische gro-
oves. Laat je teleporteren van een Marokkaanse souk over een broeierige oase in Oost-Afrika naar een 
Turkse disco van de jaren ’70. Duizend-en-één nachten duren gewoonweg te kort om al hun avonturen 
te doorgronden! 
 
 
MUFFINS 
Doggyrock // Kortrijk 
 
Muffins is een jonge Kortrijkse band, genaamd naar hun favoriete langharige viervoeter. Zelf omschrij-
ven ze hun stijl als Doggyrock, getooid met 6 tepels en boordevol hondsdolle geluiden. In hun wazige 
maar snedig shoegaze horen wij alvast de ideale soundtrack voor een onstuimige vrije loop op de 
weide. Miauwkes, euhm, woef woef! 
 

https://www.textival.be/pers.html
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ARTopia 
 
ARTopia – de artistieke poot van TEXtival – is al aan de derde editie toe. Op de bovenverdieping van 
het oude graffitigebouw op het festivalterrein komt er een expo van negen kunstenaars die zich, elk 
met een eigen artcube, lieten inspireren door het thema ‘isolement’. De curator is Nele Van Canneyt, 
fotografe uit de Sint-Janswijk. 
  
Aan de vooravond van Textival – op zaterdagavond 27 april om 20u – wordt de tentoonstelling van 
ARTopia geopend. 
 
Vernissage: zaterdagavond 27 april 2019 om 20u 
Bezoekuren: zaterdagavond 27 april om 20 u en 28 april 2019 vanaf 10u tot 19u 
 
(Persvoorstelling: donderdag 4 april om 18u30 in de Vetex) 
 
KUNSTENAARS: 
 
Klaus Verscheure (schilderkunst) 
Hans Defer (schilderkunst) 
Brantt (schilderkunst en installaties) 
Maaike Leyn (schilderkunst, houtskool) 
Olivier Deprez (FR, grafische kunst) 

Nele Van Canneyt (fotografie) 
Maarten Caesens (fotografie) 
Koen Daneman (schilderkunst) 
Nathalie Vanheule (multimedia) 

 
www.textival.be/artopia.html 
 
KLAUS VERSCHEURE 
 

© Klaus Verscheure 

 
Een fragment uit een brief van Piet Chielens 
aan Klaus Verscheure in het boek BLACK IS A 
COLOR 
“Het is een kwaliteit die je schilderkunst ken-
merkt. Je kiest resoluut en daarna voer je uit, 
doe je. Je doet en je doet. Ik weet begot niet 
waar je de tijd en de energie haalt om zo veel 
werk te maken: reeksen portretten, reeksen 

landschappen, bergen, bomen, scenes van ge-
weld en misdaad. Je vat alles in telkens één per-
fect helder beeld van verstilling, verstolling, 
windstilte, maar er is tegelijk nog leven, al is het 
misschien, bijna zeker, voor het laatst. De per-
sonages, de bomen of de bergen en de scenes 
van de misdaad betrap je net nadat de gruwel 
is voltrokken. Ze zijn onbeweeglijk maar het 
lekkende bloed verraadt de tragedie die daar-
voor heeft plaatsgevonden. Het leegbloeden 
duurt nog even. Bomen die bloeden, daarmee 
heb je als kunstenaar voorgoed mijn aandacht 
gekregen. Zwarte druppels glijden verticaal 
over papier en canvas naar beneden en defini-
eren zo feilloos beweging in stilte. Het is tel-
kens weer dat ene moment van te laat, van 
nooit meer, van vergeefsheid, vastgelegd in 
quasi naïeve pure landschappen als van Ja-
panse prenten. Er spreekt een grote onmacht 
uit, je kan het niet meer omkeren, alleen nog 
vastleggen.” 

 
 

https://www.textival.be/pers.html
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HANS DEFER 
 

© Hans Defer 

 
Voor zijn tekeningen en schilderijen put Hans 
Defer (Oostende 1968) uit een visuele data-
base: een archief van afbeeldingen uit diverse 
bronnen zoals kranten, tijdschriften, youtube 
en foto's die hij zelf genomen heeft. Afbeeldin-
gen die gelinkt zijn aan een context van mis-
daad en geweld worden gepresenteerd met 
willekeurige 'banale' beelden. Het is de waar-
nemer die ervoor zorgt dat de laatsten door de 
eersten besmet worden en onwillekeurig de 
geladenheid van potentiële plaatsen delict krij-
gen. 
Zijn fascinatie voor misdaad en crime scene fo-
tografie resulteert in 2016 in 'Amnesia', een 
ruimtelijke installatie over de Bende van Nijvel. 
Zijn werken dragen geen titel maar in plaats 
daarvan een catalogusnummer. Tussen 1990 
en 2009 heeft hij niets geproduceerd. 

 
 
BRANTT 
 

© Brantt 

 
Brantt is iemand die zich nooit zal vastpinnen 
aan één bepaalde discipline of stijl en is zowel 
actief in de discipline van de schilderkunst als 
die van de beeldhouwkunst. 
  
Brantt werkt voornamelijk in reeksen en treedt 
graag uit zijn comfortzone. Sommige van zijn 

werken zijn kleurrijke schilderijen met een 
sterke affiniteit voor architectuur, waarbij de 
vorm van de drager zorgt voor een extra di-
mensie. Het klassieke visuele patroon van het 
algemene beeld wordt doorbroken door mid-
del van diverse vormelijke ingrepen. Andere 
werken zijn dan louter gemaakt in functie van 
een tentoonstelling waarbij hij zijn inspiratie 
haalt uit de directe omgeving van de locatie. 
  
In zijn ruimtelijk werk koestert Brantt via een 
strakke vormentaal de creativiteit van het pro-
ces, dat zich berust zich op vormelijke, visuele 
beslissingen. Cleane witgelakte sculpturen ver-
gezeld met intense kleurvlakken strijken neer 
op de vloer en wanden. Het resultaat houdt het 
midden tussen een strakke regie en vrij spel: 
een weloverwogen inkrimping van de ruimte 
en het weer uitwaaieren ervan.  
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MAAIKE LEYN 
 

© Maaike Leyn 

 
Alles in de kosmos wordt bepaald door krach-
ten waarover we geen controle hebben. Dat 
geldt niet alleen voor de insecten, maar even 
goed voor de sterren. De mens, de groenten of 
het kosmische stof, we dansen allen op een 
mysterieuze toon, die ergens in de verte geflo-
ten wordt door een onzichtbare fluitist. (Albert 
Einstein, 1929) 
  
De tekeningen van Maaike Leyn zijn gemaakt 
van stof. Ze wrijft de droge pigmenten van 
houtskool en pastel in de vezels van het ruwe 
canvas. Bepaalde delen van het stof blijven, la-
ten een spoor achter op het canvas, andere 
verdwijnen en gaan hun eigen gang. De kunste-
naar is als een fluitspeler die het stof doet dan-
sen op een mystieke manier. Maar de dans van 

de tekening wordt ook bepaald door krachten 
waarover de kunstenaar geen controle heeft. 
In haar werk, dat vaak monumentale propor-
ties aanneemt, gaat het over de essentie van 
het zijn, of het afwezig zijn. 
  
Met ruw canvas, het stof van de houtskool 
streeft de kunstenares naar het meest essenti-
ele, ontdaan van onnodige franjes. Ook de ma-
nier waarop ze het canvas aan de muur spijkert 
zonder kader benadrukt dit. 
De manier waarop ze het materiaal hanteert, 
refereert ook naar het onderwerp van de teke-
ningen: Het werk gaat over een wereld die con-
stant verdwijnt, die we niet kunnen fixeren, en-
kel in gedachten, maar zelfs deze gedachten 
bedriegen ons. 
  
Ze toont een hotelkamer, een vloer, gordijnen 
voor het venster, trappen maar de mens is ver-
dwenen. De tekeningen zijn suggesties naar 
vage plaatsen, gebeurtenissen of herinnerin-
gen uit het verleden. 
  
Er zijn geen duidelijke lijnen, door de onwelwil-
lendheid van de houtskool kan de tekening zich 
nooit volledig hechten aan het canvas en cre-
eert het een schemerlicht, een moment tussen 
het zijn en het niet zijn, het verdwijnen.  

 
OLIVIER DEPREZ (FR) 
 

© Olivier Deprez 

 

In juni 1992 studeerde Olivier Deprez af als te-
kenaar aan het St-Luc Instituut in Brussel. Hij 
ontmoette vrienden met wie hij Frémok op-
richtte in 2003, Vervolgens creëerde hij een in-
formeel collectief genaamd "Blackbookblack", 
eerst met Miles O Shea. Kort daarna voegt 
Alexia de Visscher, een getalenteerde grafisch 
ontwerper, zich bij het duo. Dit collectief 
plande acties van het volgende apparaat: het 
maken van een zwart boek naar zwarte pagi-
na's in een openbare bibliotheek. Dit project 
werd gepresenteerd in Zwitserland en Zweden. 
In 2007 ontmoette hij Adolpho Avril tijdens een 
creatieve residentie in La "S" Grand Atelier in 

https://www.textival.be/pers.html
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Vielsalm. Deze ontmoeting gaf aanleiding tot 
een boek gerealiseerd met vier handen "Na de 
dood, na het leven" en tot een filmische film 
die, hoewel het boek uitgebreid wordt, zijn (re-
latieve) autonomie heeft. Het boek werd gepu-
bliceerd in 2014 en de film werd voor het eerst 
gepresenteerd in 2016 in het Palais des Beaux-
Arts in Brussel als onderdeel van Bozar cinema 
days. 
  
Olivier Deprez leidt sinds 2013 een nieuw pro-
ject met Miles O Shea getiteld WREK. Het pro-
ject staat open voor andere deelnemers. 
Adolpho Avril, Marine Penhouët en Arnaud 

Rochard nemen deel aan WREK-activiteiten. 
Parallel aan deze artistieke activiteit geeft hij 
les op verschillende scholen, waaronder de 
ERG. Hij geeft leiding aan creatieve workshops 
op de Libramont Summer Academy en verschil-
lende academische instellingen (academies en 
kunstacademies) in Europa, Cuba en China. 
  
Olivier Deprez neemt in het najaar van 2018 
deel aan de tentoonstelling "Frans Masereel & 
Olivier Deprez, seriële graveurs" in het Mu-
seum of Original Drawing en Gravelines Print in 
Frankrijk. 

 
 
NELE VAN CANNEYT 
 

© Nele Van Canneyt 

 
Nele Van Canneyt reist de wereld rond en 
neemt tijd om, in alle stilte en luwte, desolate 
ruimten en (in)directe menselijke aanwezig-
heid te observeren. De fotografe zondert zich 
hiervoor af, maar blijft steeds in de nabijheid 
van anderen. Haar visueel werk getuigt van een 
beeldgevoeligheid, - onder andere - zichtbaar 
in welbewuste en weloverwogen keuzes voor 
net die zachte of dramatische lichtinval, die be-
paalde kleur(encombinatie) of die specifieke 
lijnvoering/compositie. 
  

De beelden ontstaan uit een zoektocht naar 
een verleidelijk duister en een vreemdsoortige 
stilte. Ze proberen vorm te geven aan raadsels 
die onoplosbaar zijn en gevoelens die onver-
klaarbaar blijven. De personages in de foto’s 
ogen ongrijpbaar. Het zijn allen sterfelijke we-
zens met eigen gedachten, gevoelens en ver-
langens. Ze ogen verdwaald. Het zijn lichamen 
met onzichtbare ogen. Sommigen kijken naar 
een plaats die we wel willen, maar niet kunnen 
zien. Ze bewegen zich onopvallend, alsof ze ie-
der moment in zichzelf of in hun omgeving kun-
nen verdwijnen. 
  
Dit voert ons naadloos naar de ander die we 
nooit kunnen kennen of begrijpen, de ander als 
vreemdeling, de ander als ontoegankelijk we-
zen. Dit besef wordt onder andere aangeraakt 
door Frans filosoof Emmanuel Levinas in zijn 
publicatie ‘Totalité et infini’ (1961). De foto’s 
geven hier rekenschap van, sterker nog, ze aan-
vaarden die ontoegankelijkheid, ze omarmen 
haar. © Sofie Crabbé 
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MAARTEN CAESENS 
 

© Maarten Caesens 

 

“Op het moment dat je een camera hebt, ben 
je fotograaf. Belangrijk daarbij is hoe de foto-
graaf is als mens. Het is een kunst om een emo-
tie te herkennen en ermee om te gaan. Je leert 
hoe je de mensen in de ogen moet kijken en te 
begrijpen hoe ze zich voelen. Je observeert hun 
lichaamstaal. Het vastleggen van een emotie in 
beeld inspireerde me. Daardoor ben ik ge-
vormd tot de persoon en de fotograaf die ik nu 
ben. Of het nu gaat om landschappen, een por-
tretreeks of zelf een bruiloft, elk beeld heeft 
zijn verhaal, zijn waarde. 
  
Alles staat ten dienste van een droomachtige 
stemming waarin de kijker vatbaar word voor 
de meest waarschijnlijke situaties. Mijn werk – 
herkennen, kennen en vormgeven. 
  
“Vaak struikelt hij over zijn woorden, maar de 
boodschap is oprecht, intrigerend werk spreekt 
boekdelen …”  Peter Deschamps 

 
 
KOEN DANEMAN 
 

© Koen Daneman 

 
In het schildersatelier van Philippe Bouttens 
aan het KASK ontdekte Koen Daneman de spirit 
van olieverf, schilderskwast en linnen.  In 2011 

won hij de 1ste prijs K3Art Schilderkunst in 
Transfo Zwevegem met ‘Het avondmaal’. 
  
In zijn dagelijks werk als grafisch vormgever van 
magazines en advertenties moet hij dikwijls 
een deel van mijn creatieve vrijheid inruilen en 
compromissen maken. In het atelier, op het 
lege canvas vindt hij de absolute vrijheid terug. 
Die artistieke vrijheid is voor hem de basis, de 
conditio sine qua non voor het kunstenaar-
schap. 
  
Zijn doeken zijn expressieve, emotionele re-
flecties van werkelijkheid en maatschappij. 
Soms vindt hij zijn inspiratie bij heel alledaagse 
onderwerpen zoals etende mensen of vertrekt 
hij van een wereldschokkende gebeurtenis zo-
als de Fukushima ramp. 
  
Telkens gaat zijn fascinatie uit naar het individu 
in die context, het menselijk figuur geïsoleerd 
in een tragisch verhaal met daarop volgend de 
eenzame confrontatie van kunstenaar met het 
beeld en het schildersdoek. 

https://www.textival.be/pers.html
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Eveneens is het belangrijk dat de toeschouwer 
de vrijheid krijgt om het verhaal van het indi-
vidu te ontdekken en er een eigen interpretatie 

aan te geven. Want dat is ook absolute vrijheid 
en niets mag de confrontatie tussen kunst en 
kijker verhinderen. 

 
 
NATHALIE VANHEULE 
 

© Nathalie Vanheule 

 
We know the existence. We don’t know the 
non-existence 
  
In de film "Burning eyes" (2015) wordt een 
naakte jonge vrouw langzaam bedekt door as 
die druipt op haar maagdelijke huid en witte 
borsten. Monotoon vogelgezang zuigt ons be-
wustzijn die langzaam de zee van bevroren 
emoties wakker maakt. We smelten in de don-
kere zee van as die de vrouw bijna volledig  ab-
sorbeert. Op dit moment doorboort de ope-
ning van de ogen de puurste aanblik van fel-
blauw, een blik vol licht. Het leven verschijnt 

weer uit de dood. De vrouw kiest voor het le-
ven, het bestaan. 
  
Deze film neemt ons mee naar het duizeling-
wekkende hart van het werk van Nathalie Van-
heule: Vuur is energie, het vernieuwt en vernie-
tigt. De overgebleven as is een suggestie voor 
de geboorte van nieuw leven. Net als de 
vruchtbaarheidstechniek waarbij droge land-
bouwgrond wordt verbrand om te bemesten, is 
de dood de noodzakelijke fase die de natuur 
bestuurt. 
  
De assen in de installatie zijn tegelijkertijd aan-
wezig en afwezig, als heldere sporen van dood 
en  hoop. Het gebruikte geluid van 'Burning 
Eyes' versterkt dit idee van wedergeboorte: we 
horen een zwellend geluid, schreeuwen van 
papegaaien die symbool staan voor de vrije 
geest en werd vaak gebruikt in de Renaissance 
door de Vlaamse schilder Jan Van Eyck. 
  
Nathalie Vanheule is ervan overtuigd dat ie-
mand doorheen een moeilijke periode, meer 
kracht en geluk kan ervaren. De angst voor het 
onbekende verdwijnt in de mate dat we dichter 
komen bij de deconstructie. We kennen niet 
het onbekende. 

  

https://www.textival.be/pers.html
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Speeldorp 
 
KINDEREN EN JONGEREN BAAS 
 
TEXtival is geen TEXtival zonder speeldorp. Ook dit jaar kunnen alle kids en jongeren hier terecht voor 
spannende avonturen. Zoals elk jaar hebben we heel wat in petto, zoals de kinderdisco, het boomklim-
men, grime en enkele verbazingwekkende acts. Gratis inkom, geen ouders toegelaten en plezier gega-
randeerd! 
 
Het speeldorp opent om 11u30 en sluit met een knal tijdens de kinderdisco rond 17u.   
 
Boomklimmen 
 
Hang je graag de aap uit? Dan is boomklimmen echt iets voor jou. Verleg je grenzen en trotseer de 
hoogte.  
 
Diooghenes De Jagher (Meandertaal) 
 
Maak kennis met Diooghenes De Jagher, de laatste telg uit een roemrijke jagersfamilie. Hij heeft zich 
door de jaren heen weten te specialiseren tot mensenkenner en gaat op zoek naar zeldzame mense-
lijke exemplaren. Hij probeert deze te vangen en aan zijn collectie toe te voegen. Word je zijn laatste 
aanwinst? 
 
Undercover Theater 
 
Niet alleen in de tent kan je genieten van muziek. Undercover Theater trekt rond met accordeon en 
gitaar en zoekt mensen die zich willen laten verwennen door hun akoestische deuntjes. 
 
Amoukanama Productions 
 
Bij Amoukanama Productions vervagen de grenzen tussen de landen en werken ze samen aan een 
fantastisch spektakel. Laat je verrassen door hun zotte acrobatie en uitdagende formaties. Heb je de 
smaak te pakken en wil je ook hun trucs ook eens proberen? Dat kan, want na hun show geven ze nog 
een korte workshop.  
 
Kinderdisco 
 
Zoals gewoonlijk sluiten we het kinderdorp af met een spetterende kinderdisco. Laat je gaan op de 
swingende beats van DJ  Stijn! 
 
En nog veel meer! Denk maar aan de schommels onder het graffitigebouw, grime, breakdance door 
Saartje Vande Casteele, een creahoek, gekke Chinese kapsels, dansworkshop voor kleuters, initiatie 
vechtsport, sportief met Jakob Dhaene, reuzendammen en ballonplooien. Het kan waarlijk echt waar 
niet op! 
 
 
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 de Kortrijkse ploeg 
voor de Belgian Homeless Cup: de V-TEX Sjotters. 
 
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 
 

V-TEX Sjotters, de Kortrijkse ploeg voor de Belgian Homeless Cup 
 
Ongeacht afkomst, leeftijd of levenswandel is het gevoel van een kleedkamer binnen te stappen en 
er een thuis te vinden universeel. Het geeft vleugels aan de spelers van de Belgian Homeless Cup 
(BHC), mannen en vrouwen die kampen met dak- of thuisloosheid en die in hun team een positieve 
identiteit en ploegmakkers vinden. Ze vinden er vooral ook energie om hun leven een nieuwe wen-
ding te geven. 
 
De Belgian Homeless Cup is een sociaal-sportieve voetbalcompetitie voor mensen die kampen met 
dak- of thuisloosheid. Door de kracht van voetbal in te zetten wordt een re-integratieproces opge-

https://www.textival.be/pers.html
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start. Dit traject kan van sociale (opstap naar hulpverlening, opbouwen van zelfvertrouwen en posi-
tief zelfbeeld) of van professionele aard (opleiding, tewerkstelling) zijn. Ook op fysiek vlak wordt 
vooruitgang geboekt, door te werken aan een betere conditie en gezondheid.  
 
De basis van de BHC zijn de lokale homeless teams. Er zijn 25 teams actief in de nationale competitie 
en 13 teams in de hoofdstedelijke competitie. De V-TEX Sjotters is de Kortrijkse ploeg voor de BHC. 
Ze trainen op woensdagavond in het Poortgebouw op de VETEX. Vaak spelen ze op donderdag een 
oefenwedstrijd in Deerlijk. 
 
www.belgianhomelesscup.be/kv-kortrijk-nl 
 
Contact: 
Klaas Devos 
CAW Zuid-West-Vlaanderen 
056/22.44.90 en 0491/904262  
 

Praktisch 
 

✓ 28 april 2019, 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: expo van negen kunstenaars en hun artcube, thema ‘isolement’ 
✓ Home made burgers en falafel en loempia’s en taarten 
✓ 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 worden 
geholpen! 
 
https://www.textival.be/beeldbank.html 

Contact 
 
Floor Vandewalle (0494/88.71.45) 

 
 

 
info@textival.be 
https://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 

V-TEX Sjotters 
Klaas Devos 
CAW Zuid-West-Vlaanderen 
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