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1. Podium

2. Koffiequeen

3. Burgers + Pasta

4. Bonnetjes + EHBO

5. Bar

6. Toilet

7. Speeldorp

8. artopia meeting point

9. boomklimmen

10. Veldsport
+
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DIVIDED

BOOM’N VAN DE WEIRELD

PHOENIX REBELLION

SAMOERAI

THE KILAUEAS

DEFINITIVOS

MR MARCAILLE

IGUANA DEATH CULT

LE PRINCE HARRY

 ARTOPIA

SPEELDORP
11u30-17u30 SCHOMMELS

11u30-13u00 BOOMKLIMMEN

12u00-13u00 GRIME

12u45-13u00 HANDPAN

13u00-13u45 KLEUTE-DANSEN

13u00-14u00 HENNA TATTOOS

13u00-14u00 BALLONPLOOIEN

13u00-16u00 CREAHOEK

13u00-17u00 SLAPSTICK

14u00-15u00 BALLONPLOOIEN

14u00-15u00 GRIME

14u00-16u00 SPORT MET JACOB

ONTDEK MEER DAN 

20 KUNSTENAARS 

OP DE ARTOPIA-

KUNSTWANDELING 

OP DE SINT-JANS-

WIJK. MEER INFO 

TE VINDEN IN HET  

ARTOPIAKRANTJE!

BANDS

14u00-17u00 DE LETTER GELETTERDEN

14u00-17u00 QUINDO KINDERRADIO

14u00-17u00 CIRCUSTECHNIEKEN

14u30-16u30 GRAFFITI

15u00-16u00 HENNA TATTOOS

15u00-16u00 BOOMKLIMMEN

15u45-16u00 HANDPAN

16u00-16u45 BREAKDANCE

16u00-16u15 THE SMOKETTES

16u00-17u00 BALLONPLOOIEN

16u45-17u15 KINDERDISCO

+

FESTIVAL PARTNERS

SPONSORS

SYMPATHISANTEN

Apotheek Desauw, Apotheek Verstraete, Bakkerij Dominique, Cafe Casa Verdi, Bossuwé  Brew ing, 

Connections, De P otjes, Dubbocage, Foto Verstraete, Gainsbar,

Juw elier Schotte, KBC Bank, L a Gamba Rossa, L ingerie Verlaak, Naaiatelier Christel, Nester,

Paribas Fortis Bank, Parmentier Bags & Luggage, Praatcafé Cusco, Dirk Duyck, 

Schoenhersteller Chris, Sierko T immerw erken, Slagerij Tack, Spitter, Total Kortrijk, 

Traiteur Symfonie, Verzekeringen Declercq, Vishandel René, W ielsbeke café, Ruimtemannen,

Zimba, Familie Debosshcere, Familia Alvarez Cava, Claude Janssens, Ludo Janssens en zonen



BANDS
DIVIDED
postmetal / kortrijk
De lokale jonge snaken van Divided start-
ten op 13-jarige leeftijd met een bandje... en 
wat voor één! Met hun driekoppige instrumen-
tale sludge / postmetal band blazen ze meni-
geen van zijn sokken. Energie ten top gedreven!

BOOM’N VAN DE WEIRELD 
w ereldmuziek / de w esthoek
Gezang, accordeon, drums en gitaren w ortelen in 
de stevige potgrond van vier koperblazers. Hoog 
in de kruinen versmelt chanson met een vleugje 
Franse pornopop, hier en daar sijpelt een straaltje 
jazz als zonlicht door het gebladerte en af en toe 
klinkt de Balkan van tussen de massieve stammen.

PHOENIX REBELLION
metal / kortrijk
Phoenix Rebellion ontstond uit het ter ziele ge-
gane Göödhead (Motörhead coverband). De ron-
kende geest van L emmy Kilminster waart echter 
nog flink rond bij Phoenix Rebellion. Giet daar 
wat vleugen Iron Maiden, Judas Priest en Ma-
nowar bij en je w eet wat je te wachten staat: 
w ild rond zich heen slaande metal met zware har-
drock invloeden, maar vooral: Phoenix Rebellion!

11u30

12u40

14u00

BANDS
SAMOERAI
hiphop / diksmuide
Als bandlid van Grafgravers en Jayeness bracht 
hij onze hiphopscene al een paar vette platen bij, 
maar wat hij doet als solo-artiest is mogelijks nog 
straffer! Hiphop met diepgang, acrobatisch geflowd 
op nekbrekende boombap. W estvlams vo je fretter!  

THE KILAUEAS
surfrock / duitsland
Sinds 1998 baant het magmaphonische geluid van 
deze heren zich een w eg vanuit de hete Berlijnse un-
derground. In clubs over de hele w ereld zorgen hun 
w ithete lava tunes voor menig oververhitte dans-
vloer. P ure explosieve 60’s instrumental surf, in-
clusief utter coolness. Luid, w ild, sexy en dansbaar!

DEFINITIVOS 
metal / kortrijk
Ze zijn zonder tw ijfel lokaal cultureel erf-
goed. Deze Kortrijkse punklegenden brengen sinds 
eind jaren ‘70 rauw e punk. Doorheen die de-
cennia liepen ze een mooi muzikaal parcours, 
met hier een daar een zijspoor naar de seks, 
drugs en rock ‘n roll, moar olsan rechtndeure... 
De dag vóór TEXtival (Record Sto-
re Day) lanceren ze een nieuw full album. 

BANDS
MR MARCAILLE
heavy freak cello / frankrijk
w e ontvangen un monsieur spécial. Deze ogenschijnlijke 
sympathieke nonkel is een one man band hors catégorie. 
Gewapend met een cello, dubbele basdrum en een 
stem waar schuurpapier grove korrel botw eg ja-
loers van w ordt,  blaast deze man het dak eraf!

IGUANA DEATH CULT
garage rock / nederland
Ze doen alles waar w e zo van houden. No nonsense 
garage rock met bakken fuzz en reverb, een bijna bo-
venmenselijke energie en dat alles in heerlijk catchy 
songs gegoten.  Hun passages op o.a. Best Kept Secret 
en Lowlands w erden alom bejubeld in de vakpers. 
blijkbaar kunnen ze niet optreden zonder moshpit...

LE PRINCE HARRY 
coldwave postpunk / luik
L e Prince Harry verschilt in zekere zin van 
het roodharig Brits exemplaar dat je w el-
licht kent... iets heftiger, iets meer punk, iets 
meer ADrenalineHD... en oh ja... ze zijn met drie. 
Onze Luikse vrienden gaan recht door je trommel-
vlies op zoek naar die epileptische dansmoves die je 
onvermijdelijk zult uitzw ieren bij het horen van hun 
geheel eigen mix van postpunk, coldwave, electro,...  

18u45

20u00

21u30

ANIMATIE 
DE LETTER GELETTERDEN
Een fanfare, een hoop kleding en instrumenten, doe daar nog en-
thousiaste kinderen bij en de namiddag kan niet meer stuk! 

THE SMOKETTES 
Miss Coco en Miss Haydee like it hot! Ze staan al-
tijd paraat om jou te verrassen met hun onstuimi-
ge en stoute dansbew egingen. Eén brok energie en humor! 

HANDPAN DOOR CARLOS
Carlos en zijn handpan nemen je graag mee op w e-
reldreis en vertellen betoverende verhalen. 

SLAPSTICK (PRODUCTIONS EN ZONEN)
Gezocht: Vers acteertalent (m/v tussen 2 en 99 jaar) 
om mee te spelen in een slapstickfilm. Ervaring niet ver-
eist. Enige voorliefde voor bananenschillen, slagroom-
taarten en piano’s op de tenen krijgen is een voordeel. 

KINDERDISCO
Maak de beentjes los en laat je meeslepen door de sw in-
gende beats van Dj Mr. Oui. Verzoekjes zijn toegestaan!

PROTECTION

NATURE
IS OUR

EN

Ontdek ons opleidingsaanbod op
howest.be

SPONSOR VAN
LOKAAL TALENT

ÉN INNOVATIEVE HOGESCHOOL

MET DANK AAN ONZE HOOFDSPONSORS
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