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Leiefeesten op nieuwe loca�e
De zomer van Kortrijk gaat binnenkort van start met de Leiefeesten, het gra�s feestweekend op

zaterdag 9 en zondag 10 juli met een mix van optredens en cultuur! De Leiefeesten bestrijkt dit jaar

een nieuwe loca�e en verhuist naar Parking Broeltorens (IJzerkaai), met plaats voor optredens en heel

wat kinderac�viteiten.

We zijn klaar om onze zomer af te trappen met de Leiefeesten! Een weekend
vol gratis kinderanimatie en heerlijke optredens, uiteraard met op zondag de
jaarlijkse Guldensporenviering. We zijn ook zeer blij dat we op zondagavond
Vlaanderen Zingt mogen ontvangen, een waar volksfeest voor jong en oud!
— Kelly Detavernier, schepen van evenementen

Programma

Zaterdag 09/07
Op de nieuwe loca�e Parking Broeltorens kan je zaterdag vanaf 14 uur terecht voor heel wat

kinderac�viteiten, die gaan door onder de fietsersbrug. Denk aan een mega "sweeper", een bungeerun

of zelfs sumoworstelen! Vanaf 18 uur wordt de loca�e een mini fes�val terrein met als eerste band Eno.

Vijf twin�gers die klinken als de combina�e van zonnestralen, rumcocktails en de onvermijdelijke kater.

Ze brachten in maart hun eerste EP uit en waren finalist van zowel Humo’s Rock Rally als De Nieuwe

Lich�ng. Om 20u30 gooit Soul Avenue de dansbeentjes los. Soul Avenue is een party coverband, met

leden a�oms�g uit regio Kortrijk. Repertoire van de band bestaat uit soul muziek van de jaren 80 (Chic,

Michael Jackson, James Brown, Prince, ...) aangevuld met hedendaagse Engelstalige dansmuziek

(Rihanna, Calvin Harris, Avicii, Beyonce, ...). Eagl & Kes�fied sluiten op zaterdagavond het dansfeest af.

Eagl hee� 15 jaar DJ ervaring en je vond hem al terug op de podia van Pukkelpop, Rock Werchter en zelfs

Tomorrowland. Zijn roots liggen in hip-hop, maar hij speelt even goed hoge energie sets zonder labels.

Een perfect duo met Kes�fied dus, een 21-jarige DJ uit Kortrijk die de laatste jaren België hee�

overgenomen. Hij draaide op podia van Pukkelpop, Rock Werchter, dansclubs als Charlatan en speelde

vorige maand nog de pannen van het dak op Fes�val for Friends in Lauwe.
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Voor een snui�e cultuur kan je op zaterdag terecht op de Verlaagde Leieboorden voor de Musical 1302

of in de Sint-Annazaal van het Begijnhof voor Het Gespoorde Woord, een poëzieavond georganiseerd

door het Guldensporencomité. Bekende en minder bekende dichters, jong en minder jong, zoeken

verbinding en bevrijding in de taal. Laat je hier verrassen, in het Begijnhof (St. Annazaal) met o.a. Joris

Denoo, Imane Ghislaine, Achilles Surinckx, Stefan Vancraeynest, Johan Velghe én een Oekraiense

inbreng. Muzikale omlijs�ng is voorzien door Pol Ranson. Voor de Musical 1302 en de poëzie avond Het

Gespoorde Woord bestel je wel vooraf je �ckets online: Musical 1302 & Het Gespoorde Woord

Zondag 10/07

https://www.1302.live/
https://apps.ticketmatic.com/widgets/uik/addtickets?event=950316390170&fbclid=IwAR0NtkvsEfEkuRKaaKG1YTj5H4kZT8iwL_nVPOntOiL9bCqnsmCXk1xd2DE#!/addtickets
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Op zondag kan je opnieuw terecht aan de Parking Broeltorens vanaf 14 uur voor heel wat

kinderanima�e. Vanaf 17u30 zorgen Hier en Nu, een Kreuners Tribute Band, voor feestdeuntjes. Vanaf 19

uur brengt Vlaanderen Zingt je aan het zingen. Tijdens deze meezingavond staat het publiek centraal. De

bezoekers zingen samen populaire liedjes die tot het collec�ef geheugen behoren. Het repertoire bestaat

grotendeels uit Nederlandstalige liedjes, maar er worden ook anderstalige succesnummers gebracht. Het

publiek krijgt een zangkrantje met alle liedjesteksten en vanop het podium wordt de samenzang in goede

banen geleid. Onder het mo�o, samen zingen maakt gelukkig! Nadat iedereen uit volle borst hee�

megezongen met Vlaanderen Zingt, sluit Para Baia de feestavond af. Para Baia is het nieuwe concept van

DJ duo Stereo Troopers, dat bestaat sinds 2012. Met dit nieuwe concept brengen ze een mix van Funky

disco & house, electro en R&B.

Ook op zondag kan je een middagvoorstelling meepikken van de Musical 1302, aan de Verlaagde

Leieboorden.



Op de vooravond van 11 juli kan je naar jaarlijkse gewoonte ook afzakken naar de Groeningekouter voor

de officiële Guldensporenviering. Vanaf 14 uur kan je er al terecht voor een heus kinderdorp, vanaf

17u30 start de officiële viering. Het Guldensporencomité nodigde voor deze edi�e Mark Elchardus uit als

gastspreker. Daarnaast is het uitkijken naar de uitreiking van de 7de Groeningeprijs uit de handen van

minister-president Jan Jambon. De genomineerden zijn:
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De Kikkersprong, een fysiotherapiepraktijk uit Heule die zich vooral richt naar kinderen en

baby's, uitgebaat door Inger Marijsse

Doe't, een initiatief van Liza Pattijn en Gianni Decru om beweging- en/of sportkampen te

organiseren. Ze doen dat op de locatie van BS De Dobbelsteen in Heule

De inKijk, een nieuwe zaak aan het Overbekeplein in Kortrijk. Uitbaters Inge Desaever, Peter

Taccoen en diens dochter Zoë specialiseren zich met hun winkel op duurzaam, lokaal en

ecologisch design

Bij de start van de viering krijgen we muziek van TKAF, een instrumentaal groove trio dat niet onder een

bepaald genre in te delen valt. Tijdens de recep�e na de viering zal The Superior Dance Band, een jazz

ensemble, je omver blazen.

Voor de lie�ebbers die snel afzakken rich�ng Parking Broeltorens voor Vlaanderen Zingt worden gra�s

fietsriksjas ingezet.

Meer info kan je terugvinden op de website: www.kortrijk.be/leiefeesten

https://www.kortrijk.be/leiefeesten


https://pers.kortrijk.be/images/434325

