


Krachtlijnen van SINKSEN

• SINKSEN vertrouwt en verrast, zowel qua programmering als locaties

• SINKSEN is een feest voor én door Kortrijkzanen
• participatie + programmatie van derden

• SINKSEN is een volksfeest dat 200.000 glimlachen ambieert en waar beleving
centraal staat

• SINKSEN is lokaal én regionaal, mixt kleuren én smaken voor iedereen

• SINKSEN gaat jaar na jaar op zoek naar artistieke en creatieve vernieuwing

• SINKSEN zorgt voor beleving de klok rond, voor jong en oud(er)

• SINKSEN wordt elk jaar ingekleed in een uitnodigend en origineel thema

en dit jaar is dat thema…



The Roaring Twenties

• Tijdsgeest van bevrijding na de oorlog
(link met corona)

• Dansen, feesten, genieten van vrijheid

• Typerende kledingstijl met pluimen, hoeden,
maatpakken, glitters, stropdassen, etc.

• Interieur: barok, spiegels, ronde vormen,
overdaad

• Muziek: Jazz, rag time, dance bands, Lindy Hop, Charleston



Opstartfase

Via een oproep aan organisatoren en 
partners, met als resultaat meer dan 100 
inzendingen!

• 42 organisatoren

• 31 bands

• 8 foodtrucks

• 26 voorstellen voor animatie / bands

dan werd het tijd om te selecteren en te puzzelen…



Locaties en programmatie

NIEUW!

• Voorstraat

• Depart Indoor

• Kortrijk Weide

• Groeningepark

• Budatoren



Schouwburgplein

• Spectaculair openingsspektakel met Radio Modern : zaterdag 4 juni om 20u30

• Het hele weekend lang dé uitvalsbasis voor dansworkshops en beleving: Cherry Dots, 
Tango, 10 Square Feet, etc.

• Na 21u00 (één van de vele) feestlocaties

• Thematisch ingericht volgens de Roaring Twenties



Grote Markt
SINKSEN22 infopunt @ Belfort

• op zondag en maandag
• programmabrochure afhalen
• anti-verdwaalbandjes voor de kids
• algemene info

Bonte Avonden
Cabaret met een mix van circus, burlesque, muziek en volks 
vertier

Sinksen Speeddates
• olv Kelly en Tims Relatiebureau / Productions & Zonen
• na een eerste succeseditie in 2021 komen de ultieme 

koppelaars terug!

Fun fact: enkele weken geleden gingen 2 deelnemers van vorig jaar 

officieel samenwonen ♥

En verder ook nog op de Grote Markt…
UiTPAS- caravaan, Straatanimatie, vzw Ondergrond in de 
Raadskelder, talrijke terrasjes vd lokale horeca, foorkramen, 
etc.



Verlaagde Leieboorden
• Sinksenregatta (ma)

• ludieke roeiwedstrijd

• gezellige bar, een mooi terras en kinderanimatie

• Boottochtjes (zo) op de Leie, ism De Gidsenkring

• Ruim aanbod aan animatie

• Vonckse Feesten (ma)

• Diverse programmatie en tentoonstellingen in BK6



Kortrijk Weide & Depart
• Tentoonstellingen @ JC Tranzit

• King Kong @ Ronde Van 
Vlaanderenbrug

• Fun.K-Town @ Kortrijk Weide 
Vuurkorf

• Depart Indoor = dé ultieme 
feestlocatie tot in de vroege uurtjes



Vandaleplein
Zachtere programmatie met oa.

• Bigband BbKey (big band jazz)

• Carboard Cabin (dansbare folk)

• Isabelle et Les Jean (Franse chanson)

En natuurlijk… zomers ‘terrassen’!



Houtmarkt
KRaC (KortRijk aan Culturen) wereldmarkt

• 18 eetstanden uit verschillende landen

• wereldse muziekgroepen

• een cocktailbar en een open-air dansvloer

• unieke beleving voor het volledige gezin

• ism FMDO vzw

Eindejaarstentoonstellingvan de Academie



Buda Beach & Skatebowl
• Zomers vertoeven aan Bar Amorse

• JH Reflex zorgt voor party vibes met hun resident DJ’s, verfrissende drankjes en 
hapjes aan de foodtruck



site Conservatorium

Dakconcerten de Kreun

Programmatie Pand.A

Conservatorium



Mobiel straattheater en animo
• Verrassend en ruim aanbod

• Tal van lokale maar ook internationale artiesten en gezelschappen

• Datgene wat de beleving rond SINKSEN extra uniek maakt



Rommelmarkt



Rommelmarkt

• zondag en maandag
(telkens van 8u00 tot 18u00)

• De grootste rommelmarkt van het land

• 32 straten, 7.240 meter, 1.400 standen

Plaatsje gemist? Hou de komende weken de sociale 
media accounts van Sinksen in de gaten! #tip 



En verder…
• ‘t Plein

• Budatoren: De Stroate

• St. Amandscollege : Strafstudie

• Rotary

• Kortrijk Loopt

• VORK: workshops, proeverijen en optredens

• Overbekeplein: Crate Records

• Grote Kring: Tattoo Convention

• Vlasmarkt

• Diverse tentoonstellingen

Ga op pad en beleef!



Communicatie
Programmatie

• Insert in stadsmagazine

• Borden verspreid in de stad met stadsplan + QR code die linkt naar de website

• Beknopte programmabrochure nog te verkrijgen @ infopunt Belfort

Sociale Media

@sinksenkortrijk

• De komende weken zeker in de gaten houden
voor enkele verrassingen!

• Maak deel uit van de SINKSEN22 aftermovie en
tag al je foto’s en video’s met de hashtag #sinksen



Communicatie
Website (www.sinksen.be)

• Online vanaf morgen 3 mei

• Interactief 

• Handige filterfuncties

• Locatie

• Tijdstip

• Type activiteit

• Bewaar ‘jouw favorieten’

• Praktische info voor zowel 
bezoekers én bewoners

• Last minute nieuws en 
programmawijzigingen, 
steeds up to date



• Er werd 42.000 liter pils besteld voor de 
evenementenpleinen!

• check na de pilsjes wel de openbare toiletten op de 
interactieve website-kaart 

• Meer dan 70 DJ's en 75 live bands 
verspreid over het weekend

• +900 uren voorzien in security

• 1400 lopende meters werfhekken

• Er worden ruim 8.000 bewonersbrieven
verdeeld

én er is ook een campagnebeeld….



Vanaf deze week niet meer weg 
te denken uit het straatbeeld…




