
zondag 23 april
v-tex kortrijk - VAN 10U30 TOT 23U
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1. Podium
2. rebus
3. Koffiequeen
4. haartiest
5. pannenkoeken en taart
6. Bar
7. Burgers + pasta

8. bonnetjes + EHBO
9. Toilet
10. speeldorp
11. artopia
12. diepmassief
13. boomklimmen
14. streethandbal
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Music             Verschelde

 

SPONSORS

FESTIVAL PARTNERS

SYMPATHISANTEN

Apotheek Desauw - Apotheek Verstraete - Bakkerij Dominique - Café Casa Verdi - Claude Janssens 
De Potjes - Familie Debosschere - Gainsbar - Hanssens Catering - Jamie en Bomen - KBC Bank - Lemon 
Kapsalon Beau Elle - Ludo Janssens en Zoon - Naaiatelier Christel - MarcoTrans - Nester - Praatcafé Cusco 
Schoenhersteller Chris - Slagerij Tack - Verzekeringen Declercq - Vishandel René - Café Wielsbeke - Ziggy 
Callens - Dubbocage - Foto Verstraete - Paribas Fortis Bank - Sierko bvba - Jeugdherberg Groenighe

11u15-12u00THE BEARDED LADYJazz // Kortrijk

12u30-13u15THE RG’SHeavy Bluesgrunge // Geluwe

13u45-14u45DYLAN WALSHESinger-songwriter // Ierland - V.S.

15u15-15u45TH’ F’KK’N G’DD’MN LUCKIESPunk-‘n-roll // Kortrijk

16u00-16u45DE STROATEHiphop // Kortrijk

17u30-18u15UNDSKYLD Alternative // Anwerpen

18u45-19u30GESTAPO KNALLMUZIKParty Electro // Der Kempen

20u00-20u45MESSER CHUPSSurf // Rusland - Duitsland

21u30-22u30LA JUNGLENoise-Trance // Mons

11u30-16u30Den Draad

11u30-16u30Schommels (Diepmassief)

11u30-13u00Kartonschilderen

11u30-13u00Boomklimmen

12u00-13u00Grime

12u00-13u00Ballonplooien

13u00-16u00Creahoek

13u00-15u10Circus De Sven

13u00-16u00Wildebras speelkoffers

13u30-14u00Verhaal

14u00-16u30Dammen XL

14u00-15u00Grime

14u00-16u00Streethandbal

14u30 -16u30Ballonplooien

14u30-16u30Boomklimmen

15u00-15u15Les Figurettes Fénoménales

16u00-16u30Verhaal

15u45-16u00Les Figurettes Fénoménales

16u45-17u15Kinderdisco

ARTopia
LIVE PERFORMANCE

12u00-12u30Peter Caesens

13u15-13u45Anus Nocturnum

14u45-15u15Vorre

15u45-16u00Peter Caesens

16u45-17u30Onrust

EXPO DOORLOPEND

Barmal

Bert Vanweynsberghe

Jonas Vansteenkiste

Alex Kindt

Lieven Dermaut

Loïc De Craene

Maarten Caesens

Motokouture

Nathalie Deschacht

Nele Van Canneyt

Stijn Stragier

Tine Vandamme

VTI Kortrijk

Buurtschool V-TEX

programma overzicht



THE BEARDED LADY

Jazz // Kortrijk
11u15 - 12u00

Verwacht geen van de pot gerukte kermisattractie, 
maar een fijn jazzgezelschap van keurige heren op 
wereldreis door jazzland. Klassieke jazz standards, de 
heerlijke ritmes van de bossa nova, afgewisseld met 
hier en daar een intiem stukje slowjazzgeschiedenis. En 
dat alles gebracht met stijl en verteld met een vleugje 
humor ...
En wie weet is de buiksprekende aap ook van de partij?

THE RG’S

Heavy bluesgrunge // Kortrijk
12u30 - 13u15

Wikipedia beweert dat RG het chemisch element 
Röntgenium is (ja, van de Röntgen-stralen), een ele-
ment met een grotere energie dan zichtbaar licht. 
Geen idee of deze heren hier hun mosterd haalden, 
maar met hun energieke mix van overstuurde gitaar, 
vette bas en een pisnijdig drumstel stralen ze wel 
overal los doorheen! Leg daarop nog een ijle, mee-
slepende stem op rauwe grunge en schurende blues-
rock en je komt uit bij the RG’s..

DYLAN WALSHE

Singer-songwriter // Ierland-V.S.
13u45 - 14u15

Deze Amerikaans-Ierse nachtegaal brengt muziek 
in zijn puurste vorm.  Enkel gewapend met zijn gi-

taar, stompbox en karren vol soul brengt hij folk ver-
mengd met Tennessee invloeden.
Deze man is wellicht de meest fluwelen tornado die 
er bestaat, maar met weerhaakjes. in deze zoetge-
vooisde songs zitten politiek geïnspireerde en sociaal 
kritische teksten.
Verplichte kost voor fans van Bon Iver, Bonnie ‘Prince’ 
Billy... én kippenvel.

TH’ F’KK’N G’DD’MN LUCKIES

Punk-’n-roll // Kortrijk
15u15 - 15u45

Zelf omschrijven ze zich kortweg als ‘Sleazy, god-
damn fukked up bluestrash punk-’n-roll (for the lucky 
ones)’. Daar kunnen wij weinig aan toevoegen, behal-
ve dat the luckies 100% waarmaken wat ze beweren! 
Weinig kans trouwens dat u deze ouwe rotten van de 
Kortrijkse ondergrond niet kent. Kom af en get lucky... 
or not, but give it all you got!

DE STROATE

Hiphop // Kortrijk
16u - 16u45

België’s  eerste Hiphop Academie is een feit! En wel 
in onze hometown Kortrijk! Lokale hiphophelden 
als MC Equal en Jack Terrer pushen jonge MC’s en 
beatproducers naar hogere levels. Ook beginnende 
graffers en B-Boys kunnen er met echte pro’s hun stijl 
ontdekken en ontwikkelen. Dit fantastisch project 
van achter de hoek komt op TEXtival representen met 
hun eerste officiële showcase! R.E.S.P.E.C.T.

UNDSKYLD

Alternative // Antwerpen
17u30 - 18u15

Pardon, sorry, het spijt me... Met deze letterlijke ver-
taling van Undskyld gaan wij alvast niet akkoord, wel 
integendeel! Undskyld doet alles wat wij zo apprecië-
ren aan bands. Wars van alle conventies freestylen ze al 
funkend door krautrock, grunge, psychedelische jazz-
rock... en terug! Live wordt er dan nog eens duchtig 
geëxperimenteerd met maatsoorten en soundscapes, 
drijvend op stevige jazzritmes. Nog mee?  Vi er fans!

GESTAPO KNALLMUZIK

Party Electro // Der Kempen
18u45 - 19u30

En toen kwam den Duits binnen... Klaar voor Jean-Ma-
rie Pfaff die zich volledig laat gaan aan een rondje 
van de pot gerukte electro nihilismus? “Dass sall wohl 
sein!”, zullen deze heerschappen wellicht gedacht 
hebben, waarna ze er prompt  enkele bakken pom-
pende electrobeats door zwierden.  Met ronkende 
hits als ‘Wir Gehen Von Grond’ en ‘Twaletpapier Ge-
scheurdt’ als gevolg. Völlig losgelöst von der Erde als 
je ‘t ons vraagt! Of even geschift als het Orvalleke van 
meneer den alien...

MESSER CHUPS

Surf // Rusland-Duitsland
20u00 - 20u45

Trashy sci-fi horror surf, B-film collages en exotica 
straight from Russia! No can do, denk je? Think again! 
Met Messer Chups halen we surf op zijn paasbest in 
huis: retestrakke ritmes, bakken twang en glanzend 
van de brillantine! Dit übercoole drietal Oleg Gita-
ricula, Zombierella en Bisfer lijkt zo weggelopen uit 
een sixties tekenfilm, maar vergis je niet: hun sound 
is messcherp! Ons Hawaï hemde is alvast gestreken.

LA JUNGLE

Noise-Trance // Mons
21u30 - 22u30

Trek je zondagse Rimboe shirt aan en waan je in een 
donker, zweterig oerwoud. Aanschouw twee wild-
mannen die als bezeten Sjamanen op slechts vier 
trommels en zes snaren een onwaarschijnlijk gelaagd 
universum opbouwen. Pulserende beats, overlap gi-
taarriffs en tribaal gezang brengen je ongetwijfeld in 
trance. Bienvenue dans La Jungle! Als je durft ten-
minste...

DEN DRAAD

11u30 - 16u30

Met plastic ballen, drijfbanden, buizen... en een goed 
stevig touw haakt Den Draad een waanzinnige droom-
wereld bijeen. Den draad kleurt de ruimte met unieke 
speeltuigen voor kinderen of een idyllisch tussendoor-
tje voor jong en oud.

BOOMKLIMMEN

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

Durf jij je grenzen verleggen? Hier ben je aan het juis-
te adres! Het avontuur ligt voor het grijpen, de hemel 
binnen handbereik.

DIEPMASSIEF

11u30 - 16u30

Gekke installaties maken en kinderen erin laten ra-
votten. Dat zijn de mannen van Diepmassief van 
plan. Schommelen tussen opblaasbare bomen onder 
het VETEX-gebouw, zij fixen dat!

CIRCUS DE SVEN

13u00 - 15u10

Steltlopen en goochelen : kijk omhoog en laat je ver-
wonderen door de wondere wereld van de gooche-
laars! Circus en TEXtival dat zorgt altijd voor vonken...

LES FIGURETTES FÉNOMÉNALES

15u00 - 15u15 // 15u45 - 16u00

Ze noemen zichzelf de majoretten van de 21ste 
eeuw. Wij zijn ervan overtuigd dat er geen tijdslimiet 
op deze fenomenale dames staat! We kijken al uit 
naar het moment dat deze bonte troep ons festival-
terrein binnenvalt... Ambiance verzekerd!

KINDERDISCO

16u45 - 17u15

We sluiten het speeldorp traditiegetrouw in stijl af. 
Ga helemaal loooooooooooooooooos. Op het ritme 
van funky beats veroveren we de enige echte TEXtival 
dansvloer.. Laat die beentjes maar schudden...
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