acts

startuur

Zaterdag
Orange Lady
Car o Chino
Xcaret
Kinderanimatie

14.30u

15.15u

16.00u

16.45u

17.30u

Zondag
Los Callejeros
Compagnie with balls
Mobiel Naaitheater
Juan Trukyman
Xcaret
Droom van Annebel
Funny Hats
Kinderanimatie

14u

14.45u

15.30u

16.15u

17u

Vertrek- en eindpunt
Hallezaal Plein Hallezaal Hasseltsestraat/Botermarkt
K. Albertstraat Winkelwandelstraten Grote Markt

18.15u		

zaterdag

zondag

overdag:

CAR O CHIENO
Niemand weet waar ze vandaan komen,
deze brabbelende koffiekletsers.
ORANGE LADY
Deze oranje verschijning heeft een merkwaardige kijk
op serviceverlening.
XCARET
Muziek en dans van Maya’s, Azteken en Zapoteken.
Kinderanimatie
Tattoos, grime en circus
Zaterdag avond Grote Markt Diest vanaf 17u:
19u: MARIACHI LOS TARASCOS
De band is kenmerkend door zijn “Alegria total”
(Totale Vrolijkheid) Het is een pittige Mexicaanse
show om van te genieten. Pa’Gozar !

overdag:

21u: SINDICATO SONICO
Latin-crossover groep die bijzonder sexy zichzelf staan
te wezen op ’t podium terwijl ze het laten kruisbestuiven
van traditionele ritmes als mariachi-cumbia-salsa met
funk, ska en rock.
22.40u: MOVING FIRE ARTS
Gloednieuw vuurspektakel van dit cabaret, dans en
circus duo uit Antwerpen.
23u: MARIACHI RELOADED
The Mariachi Rock & Dead Show. De multi-culturele
samenstelling van Mexicaanse, Hondurese, Cubaanse
en Belgische bandleden zorgt ervoor dat je niet
het gebruikelijke “Cielito Lindo’ Of ‘La Malageña’
geserveerd krijgt.
Tussendoor:
Dj REBEL UP!
Specialist in veel muziekstijlen van over de hele wereld,
van etnische tot urban sferen als een fusie tussen folk,
pop en elektronica.

LOS CALLEJEROS
Deze Leuvense “globetrotting artivists” brengen een
eigenzinnige sound waarin vrij geëxperimenteerd
wordt met Afro-latingrooves, Etnic-folkmusic,
reggaeskanks, jazz & rock invloeden en Balkanese
zigeunerritmes
JUAN TRUKYMAN
Een mengeling van circus, theater, dans, mime en
de straat. Sexy, geflipt en exotisch. Enkel de magie,
het evenwicht en het publiek houden hem in balans.
HET MOBIELE NAAIATELIER
Dit is een rondreizend Naaiatelier versiert het publiek
ter plekke. Voorbijgangers kunnen hun kleding laten
pimpen, opleuken, customizen of decoreren.
COMPAGNIE WITH BALLS
Een reus en een danseres op een bal. Geen voor
de hand liggende koppel, maar in de wereld van het
circus en de magie kan alles.

DE DROOM VAN ANNEBEL
Wanneer Annebel gaat slapen, komen de elfen en
waken over haar dromen. Reis met de elfen mee naar
dromenland en beleef de spannendste avonturen.
FUNNY HATS
Doorlopende workshop voor iedereen die wel wat
anders op zijn/haar hoofd wil hebben.
XCARET
Muziek en dans van Maya’s, Azteken en Zapoteken.
Kinderanimatie
Tattoos, grime en circus

