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Diest heeft zich geëngageerd
tegen 2020 ten
minste 20% minder CO2 uit te om
stoten. Heb jij een
leuk idee om onze stad klimaatneu
traal te maken?
Kom dan kijken in de Hallezaal op zond
agnamiddag
21 juni. Kunstenaar Edouard Prév
ost zal ideeën van
voorbijgangers omzetten in visue
le beelden met
een participatief kunstwerk als eindr
esultaat. Wij
zijn alvast benieuwd.
Meer info: duurzaamheid@diest.be

Tumbao Cubano: Vertolkt Cubaanse traditionele muziek zoals son montuno, salsa, chachacha, guaracha maar ook merengue,cumbia, bachata,
bolero, bewerkt of gecomponeerd door Yosmany Cruz Sanches. Tumbao was te gast op de Sfinks Roots Rally, Beleuvenissen, Global Fiesta, Zomer
van Antwerpen…
dj Caravan: Er is moeilijk een term te plakken op wat Dj Caravan allemaal uit de boxen laat knallen. Hij kan zowat alle stijlen aan, en mixt de fijnste
muziekcocktails in een handomdraai. Zijn nieuwe sleurhut zal zondag verschijnen op het halleplein en dat er een feestje zal gebouwd worden weten wel!
Mundo Capoeira: Zij geven met 10 man demonstraties op diverse locaties in de winkelstraten. Dit is de crème van België en niet te missen!
Comme Chez Armoire: Een kastje op wielen wordt door 2 mannen het straatbeeld ingeduwd. Eens hun plekje gevonden blijken de heren letterlijk en
figuurlijk heel wat uit hun kast te halen. Deze grappige, vertederende en muzikale voorstelling is geschikt voor groot en klein, jong en iets minder jong.
Je suis ici Louis: Een nieuwe ontwapenende solo-voorstelling over verloren liefde, dromen en weer wakker worden in de werkelijkheid. Of toch niet...?
Het verhaal van deze 15 minuten durende kringvoorstelling op stelten wordt verteld met een combinatie van dans en mime, begeleid door swingende
muziek.
Alackadaisical: Een groep van 25 drummers/drumsters die de afgelopen drie jaar aan een eigen repertoire heeft gewerkt tijdens wekelijkse intensieve
repetities. Ze spelen (natuurlijk) op huisgemaakte drums en zijn helemaal in hun sas op parades, festivals en straatfeesten. In hun stevige ritmes kan je
flarden maracatu, rollende rumba, opzwepende breakbeats of Zuid-Afrikaanse techno horen, maar ze brengen het 100% akoestisch en al even mobiel.
* Doorlopend in en rond de Hallezaal: Zuiderse markt, eetkraampjes en repair café, Markt: Karteria Diest en circus- en Dansatelier Twist
Winkelwandelstraat: Kaatje’s Kinderkapsalon, K. Albertstraat: waarzegster, jongleur, kindertatooeur
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Winkelwandelstraten
Initiatieles Salsa: door Daniël Lopez
Daniel Lopez Montejo/ Daniël y su D’love: geboren in Cuba. Muziek is altijd een passie geweest voor hem. In 2013 deed hij succesvol mee aan The
Voice en nu zal hij met zijn begeleidingsband de beste Salsa ten tonele zal brengen.
dj Joël: Opzwepende Salsa en vurige beats. Shake what ya mama gave ya!
Showgroep La Amistad: La Amistad geeft zaterdag 3 x een show van Cubaanse Salsa en Rueda de casino. Fiesta!
Eugène: Op het eerste gezicht lijkt Eugene op een ordinaire 86-jarige demente man met een draaiorgel. Niets is minder waar! Op enkele seconden
bouwt Eugene elke gelegenheid om in een spetterend dansfeest voor jong en oud.
Afrokata: In 2010 kwam ‘Afrokata’ tot leven. Bezieler is Moisès Lama, geboren in Salvador da Bahia, brengt startende percussieleerlingen tesamen met
ervaren percussionisten. Daarnaast combineert hij Braziliaanze percussie met Afrikaanse instrumenten. Stilstaan….is just not an option!
Mundo Capoeira: Geven met 10 man demonstraties in de winkelstraten. Dit is de crème van België. Niet te missen!
Fleur!: een verrassende act waarbij een driewieler wordt vergezeld van stelten,muziek, dans, theater, een schommel en vrouwen!
* Doorlopend in en rond de Hallezaal: zuiderse markt met eetkramen, Markt: Karteria Diest en circus- en Dansatelier Twist
Winkelwandelstraat: Lange Jan, vrouw met baard, zuiderse grimme, K. Albertstraat: waarzegster, jongleur, kindertatooeur

Cuba Libre café
op de zichtbar
vanaf 20u
Citadel Diest

