
  

 
PERSBERICHT: TEXtival 0.5, 23 april 2017, V-TEX Kortrijk 

 
 22 maart 2017 om 10:25 
  

 

TEXtival 0.5 pakt uit met kunst 

 

Op zondag 23 april zorgt TEXtival al voor de vijfde keer voor een gezellige sfeer in de 

Sint-Janswijk in Kortrijk. Op het menu én gratis: lokale en internationale 

muziekgroepen, het zot speeldorp voor kinderen en tieners, de grote rommelmarkt én 

- nieuw! - ARTopia. 

  
Tijdens de voorbije vier edities vonden telkens meer dan 3.000 festivalgangers hun weg 

naar dit gratis ontdekkingsfestival om er het lentezonnetje te verwelkomen en de 

festivalzomer af te trappen. 

  

Voor de kinderen en tieners is er het speeldorp met creatieve workshops, avontuurlijke 

activiteiten en gekke circusacts. Ondertussen genieten de ouders van een drankje op het – 

bij mooi weer – grootste zonneterras van Kortrijk. De straten rond het festivalterrein 

worden ingepalmd door een rommelmarkt, met zo’n 500 standen de grootste van de 

regio. Leuk weetje: wat niet verkocht geraakt, gaat naar gezinnen met minder.  

  

De line-up serveert, gespreid over een ganse dag, een mooie mix van lokale en 

internationale bands en van jazz over rock-‘n-roll tot noise en trance. De Kortrijkse 

hiphopacademie De Stroate komt zijn eerste showcase brengen, naast Belgische 

muziekgroepen als La Jungle en The RG’s. Gestapo Knallmuzik brengt hun van de pot 

gerukte electro in het beste jean-Marie Pfaff Deutsch. Samen met bands van Rusland 

(Messer Chups) en de VS (Dylan Walshe) wordt het opnieuw een verrassende muzikale 

ontdekkingstocht.  

  
Voor deze vijfde editie pakt TEXtival ook uit met de expositie ARTopia. Verschillende 

lokale kunstenaars komen hun werk tentoonstellen in de bovenverdieping van de 

voormalige textielfabriek Vetex. De expo is opgebouwd rond het thema ‘(t)huis’ en bestaat 

uit foto’s, schilderijen, monumentale kunst, beeldende kunst en zelfs levende kunst. Dat 

deze ruïne niet eeuwig zal blijven bestaan, maakt het nog unieker. TEXtival wil met 

ARTopia de veelzijdigheid van dit stukje industrieel erfgoed in een positief daglicht 

stellen.  

  

Met een vernissage om 10u30 wordt ARTopia – en meteen ook het festival – feestelijk 

geopend. 

  

Wanneer: zondag 23 april, vanaf 10u30 

Waar: oude VETEX-site, Sint-Jan, Kortrijk 

 

Gratis! 

tvv Buurtschool V-TEX en Wijkteam Centrum - V-TEX 
  



Meer informatie, foto's, interviews: 
 

Rutger Davidts 

0498/17.77.54 

info@textival.be 

www.textival.be 

www.facebook.com/textival.sintjan 
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