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hiphop / Kortrijk

16u00 - 16u45 MC EQUAL

Country / Texas, US

14u45 - 15u30 DANIEL PAYNE

Singer-songwriter / Kortrijk

13u45 - 14u15 CLEAR SEASON SOLO

Indie pop / Kortrijk

12u30 - 13u15 J. KEENS

Cabaret / Kortrijk
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Garage Psych / Tournai
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Rawk-’n-roll / Oostende
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Garage rock, blues punk / Memphis, US

21u30 - 22u30 JACK OBLIVIAN & THE SHEIKS
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16u45

Bakkerij Dominique * Apotheek Desauw * Apotheek Verstraete * De Potjes * Familie Debosschere *
Duboccage-Raes bvba * Estaminet Den Boulvard * Hanssens Catering * Café In de wolken * Groeten
en Fruit Isabelleke * Juwelier Schotte * Kapper Julien * Kapsalon Beau Elle * Ludo Janssens & zoon *
Naaiatelier Christel * Obin * Paribas Fortis Bank * Paul’s fresh food boutique * Praatcafé Cusco * Schoenhersteller Chris * Sierko bvba * Slagerij Tack * Vishandel René * Was-o-matic * Wielsbeke café
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FESTIVAL PARTNERS
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Fotoshoot
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Boomklimmen
Grime & ballonplooien

1

Verhalenkorf (in de tipi)
Mobiel circus (Avanco)
Crea-hoek
Verhalenkorf (in de tipi)
Carpool (Bolwerk)
Streethandbal
Dammen

1. Podium
2. Devils rock 4 an Angel
3. Koffiequeen
4. Pannenkoeken
5. Bookshop
6. Bar
7. Burgertent
8. bonnetjes

Ballonplooien
Boomklimmen
Circusplaneet
Fotoshoot
Verhalenkorf (in de tipi)
Kinderdisco

9. Toilet
10. speeltuin + dammen
11. Carpool
12. fotoshoot / crea / grime
13. kinderdisco
14. boomklimmen
15. streethandbal
16. KERK

BUSMINS
Cabaret // Kortrijk
11u00 - 11u45
Busmins neemt je mee down the rabbithole waar hij zijn wondere kijk op de
wereld tentoonspreidt. Ergens tussen
West-Vlaamse Slam Poetry en (de)lyrische parlando. Laat je verrassen door
dit wonder der natuur!

J. KEENS
Indie pop // Kortrijk
12u30 - 13u15
Deze Kortrijkse band met ex-leden
van SX en Ansatz der Maschine
maakt dwarse poprock die je zal
doen wegdromen naar paradijselijke
oorden. De ingetogen set staat voor
fluistermuziek met af en toe een luide
brul...

CLEAR SEASON SOLO
Singer-songwriter // Kortrijk
13u45 - 14u15
De frontman van Clear Season (winnaar de Nieuwe Lichting - Studio Brussel) brengt speciaal voor zijn buurt
een unieke unplugged soloset. Zonder
zijn band brengt hij zijn songs in hun

oorspronkelijke vorm. Dé singer-songwriter van het moment in zijn puurste
en meest optimistische vorm.

LICHT MENTAAL

THE GLÜCKS

Skapunk // Leuven
17u30 - 18u15

Rawk-’n-roll // Oostende
20u00 - 20u45

DANIEL PAYNE

Stilstaan wordt een uitdaging bij deze
bende. Drijvend op ska en skatepunk ontvoert de zanger-rapper (o.a.
Phillibustas) je naar skank heaven
met zowel Engels als Nederlands
als voertaal. Feest is het codewoord!
Give it up, give it up, give it up!

Dit duo blaast je sokken achter je oren
met hun sleazy fuzz trash garage rock.
Denk aan Bonnie & Clyde die je meenemen op een geschifte road trip langsheen de primitieve krochten van de
rock-’n-roll. Vlagen van Jon Spencer
Blues Explosion, B-52’s, Cramps, maar
o zo uniek en recht voor de raap.
Alles kaput!

Country // Texas, US
14u45 - 15u30
Met Daniël Payne halen we onvervalste country in huis. Straight from
The West Texas High Plains brengt hij naar eigen zeggen - Southwest styled
folkblues en Gothic Country. Wij zijn
gewoon fan van zijn verhalen over
leven en vurige liefdes, jaloerse echtgenoten en het dagelijkse leven in
Texas. Best te smaken met your boots on!

MC EQUAL
Hiphop // Kortrijk
16u00 - 16u45
Naar eigen zeggen ‘Gelijk aan al de
reste’, maar voor de meesten nog
steeds “den Bestn vant Westn”(Winnaar 2014). De sociaal geëngageerde
rapper wisselt vlot van vertellende
raps naar party tracks en were, maar
steeds op zijn eigen relaxte manier.
Dacht je dat hiphop enkel voor stoeferige patsers was? Dat aje gepeisd!

FOTOSHOOT

CARPOOL (BOLWERK)

11u00 - 12u00 // 15u30 - 17u00

13u30 - 17u00

Kom binnen in ons salon en laat je
van je beste kant zien, want onze professionele fotograaf staat klaar om je
vast te leggen op de gevoelige plaat.
En hoe?!
Licht! Pose! Klik klik klik!

Het zotste mini-zwembad van de wereld staat op TEXtival. Klauter door
het dak in de auto en waan jezelf in
een subtropisch zwemparadijs!

CIRCUSPLANEET
BOOMKLIMMEN 4 KIDS

15u00 - 15u15

11u30 - 13u00 // 14u30 - 16u45

Een mix van jonge en iets oudere artiesten tonen je graag hun circuskunsten. Mis dit niet en laat je omverblazen door deze razende mix van fun en
tricks!

Iedereen Tarzan bij hét succesnummer, van de animatie, tijdens de vorige editie. Durf jij je grenzen verleggen? Hier ben je aan het juiste adres!
Het avontuur ligt voor het grijpen, de
hemel binnen handbereik. Voetjes
van de grond en zotjes doen onder
beveiliging van professionals? Niet te
missen!

MOBIEL CIRCUS (AVANCO)
13u00 - 16u30
Laat je in vervoering brengen door dit
kleinschalig mobiel circus door jonge mensen, voor jonge mensen. Verwondering, verbazing, ontroering en
interactie lopen vloeiend door elkaar
bij Avanco. Zoek, vind en sta versteld!

KINDERDISCO
16u45 - 17u15
Ons animatiedorp zullen we in stijl
afsluiten met een echte kinderdisco!
De plek op TEXtival waar de kinderen de dansvloer volledig overnemen! Van jong tot zeer jong kan hier
ongegeneerd met zijn of haar poep
schudden, luidkeels meebrullen of
een eerste liefje opdoen. Voel jij je ook
sexy als je danst of siddert die funk
van Bruno Mars door je lijf, zorg dan
dat je er bij bent op onze enige echte
Kinderdisco-oh-oh!

THEE MARVIN GAYS
Garage Psych // Tournai
18u45 - 19u30

JACK OBLIVIAN & THE SHEIKS

Thee Marvin Gays is een brok gitaargeweld van eigen bodem. Thee Marvin
Gays praktiseren een type garage
punk met poppy accentjes zoals we
dat ook kennen van Black Lips. Genereus in reverb gedrenkte gitaren en
ongecompliceerde vocalen worden
door een zeer strakke ritmesectie in
de pas gehouden. Lo-fi as we like it!
Fris, charmant en van een heerlijke
oprechtheid!

Garage rock, blues punk // Memphis,
US
21u30 - 22u30
Dit heerschap is zonder meer een levende rocklegende. Vooral met de
band Oblivians maakte hij in de jaren
‘90 onsterfelijke albums die nog steeds
een belangrijke inspiratiebron zijn
voor huidige rockbands.... Sinds enige jaren tourt Jack Oblivian met the
Sheiks de wereld rond en speelt verbluffende concerten die heen en weer
botsen tussen garage rock, funk, blues
punk,... Grijp deze unieke kans en kom
dat zien!

85 (Vetex NV)
Niet veel mensen weten dat de naam van de
Vetex-site en van Buurtschool V-TEX verwijst naar
de gekende textielfirma Vetex nv, die meer dan
een halve eeuw gevestigd was op Sint-Jan. Ondertussen is Vetex nv verhuisd naar Ingelmunster en uitgegroeid tot een toonaangevend en sociaal-geëngageerd bedrijf. De onderneming is een wereldspeler op vlak
van coaten en lamineren voor technische textieltoepassingen en stelt meer dan 60
mensen te werk. Vetex nv vierde recent haar 85-jarig bestaan en is haar roots in
Kortrijk nog zeer genegen. Daarom sponsort Vetex nv ook graag de werking van
Buurtschool V-TEX.

200 (oordopjes)

100 (garageverkoop)

Wist je dat we bezorgd zijn over
jullie oren? Zo hebben we 200 paar
gratis oordopjes klaar liggen voor
ieder die wil.

Wist je dat er op dit moment méér
dan 100 spullen te koop zijn in de
‘oude’ Buurtschool V-TEX Guldensporenlaan 24? We zijn immers net
verhuisd naar de overkant.
Komt dat zien, en vooral kopen ...
;-)

1302 (Wat een weide)
Wist je dat TEXtival doorgaat op dé
weide waar de Guldensporenslag
uitgevochten werd in 1302?
In de tuin van de Korenbloem vind
je met de vijver het laatste restant
van de befaamde Groeninghebeek.

45 (World wide welcome)
Wist je dat er mensen van minstens
45 nationaliteiten in onze buurt
wonen? En nee, we tellen Limburg
niet mee als buitenland. ;-)

