
zaterdag

zondag

Hallezaal   Plein Hallezaal   Hasseltsestraat/Botermarkt
K. Albertstraat   Winkelwandelstraten   Grote Markt

vertrek- en eindpunt:

 14.30u 15.15u 16.00u 16.45u 17.30 18.15 19.00u 22.00u
Famba
Vladimir Raddraaier
Krekels
Fiets je schilderij
Carrousel
Milonga en tango initiatie dj Jé
Kinderanimatie
Flam-E-Motion vuuract
Markt en streetfood

 14.00u 14.45u 15.30u 16.15u 17.00 
LKMTIV
Hout & Hout
Craie de Trottoir
White Magical Horses
Carrousel
Milonga en tango initiatie Brujo
Kinderanimatie
La Murga Armada
Repair Café, markt en streetfood

Winkels open
za 17/6: tot 22u - zo 18/6: 14u tot 18u



Carrousel: Stoere zeebonken en onverschrokken
zeelui, stap mee in dit nieuwe avontuur van Capitein 
Gustav. 

Craie de trottoir: Gewapend met slechts een 
paar stukjes stoepkrijt en een koffer vol attributen 
weet hij zijn publiek te vermaken, te verrassen en 
soms zelfs te bedonderen.

Dj SebCat: Eén van de bezielers achter de Rebel 
Up! Soundclash parties in Brussel, Amsterdam en 
Parijs, met muziek uit letterlijk de ganse wereld.

El Juntacadáveres: Zij brengen een perfecte
mix van de traditionele tango-orkesten en de
opstandigheid van de muziek scène vandaag.

Krekels: Groen, bruin, sympathiek en meters-hoog. 
Op zoek naar lekkernijen vinden ze hun weg. 

La Murga Armada: Murga, reggae, cumbia, funk... 
uit Argentinië en België. Dit wordt een onvergetelijk 
feestje.

LKMTIV: 6 percussionisten spelen de boel plat en 
perplex met hun gekende vette grooves en dansbare 
gekte.

Vladimir Raddraaier: Deze raddraaier is de eerste 
steltloper ter wereld die over de kop gaat. Ga je mee?

White Magical Horses: Plotseling springen ze 
uit het gareel... ze stijgeren, veranderen in vrouwelijke 
charmeurs of zijn dat nou vleugels waarmee ze lijken 
te vliegen

Famba: Een kleurrijke, geëngageerde percussiegroep 
die met Latijns-Amerikaanse ritmes sfeer en ambiance 
brengt in de straten.

Fiets je schilderij: Trap op de pedalen, kies je 
kleuren en zie hoe die kleuren zich vermengen.

Flam-E-Motion vuuract: The Sparkling Swing 
Show is een stijlvolle, humoristische en uitdagende 
voorstelling, met elementen uit de cabaret, swing, tango 
en burlesk.

Hout & Hout: Deze maskerpersonages bewegen 
zich voort op wind- en zonne-energie; samen op weg 
naar een duurzame wereld.


