
Volg de 
laatste
nieuwtjes! 
Last-minute wijzigingen
kan je volgen
via www.sinksen.be,
via facebook sinksen of 
op twitter met #sinksen.

Kom met de fiets
Het stadscentrum is grotendeels autovrij 
tijdens SINKSEN17. Op zondag en maandag 
kan je met de fiets terecht in de bewaakte 
fietsparking met ruime openingstijden on-
der het stadhuis, ingang kant Papenstraat of 
op verschillende fietsparkeerplaatsen vlakbij 
de centrale feestplekken. Toch met de auto? 
Parkeer dan in P Schouwburg, P Veemarkt, 
P Broeltorens, P Haven, P Houtmarkt of op 
de P+R Xpo. Een bus van De Lijn brengt je 
dan elk half uur gratis naar het centrum. Dit 
geldt ook voor P+B Wembley. De bushalte 
is vlakbij en er is een automaat waar je een 
gratis ticket kan nemen.

 R Bewaakte fietsparking stadhuis: zondag 
en maandag van 13 tot 22.30 uur

Duurzaamheid
SINKSEN17 houdt de impact op het milieu 
en de leefbaarheid voor de inwoners zo 
miniem mogelijk. Zo beperken we drukwerk 
en verloopt de communicatie zo veel als 
mogelijk online. We gebruiken uitsluitend 
eco-toiletten en de festivalbewegwijzering 
is herbruikbaar. We overschrijden de wet-
telijke geluidsnorm niet en communiceren 
met de buren om de overlast binden de 
perken te houden. Op cruciale plekken in de 
stad plaatsen we afvaleilanden voor ge-
scheiden afvalinname.

Maandagmarkt
Op maandag 5 juni verhuist de wekelijkse 
maandagmarkt naar de Veemarkt.

Toegankelijkheid
De Stroom vzw zorgt voor 
een toegankelijk SINKSEN. 
Op de website vind je een 
overzicht van alle evene-
menten met extra aandacht 

voor toegankelijkheid.
Het integraal toegankelijkheidslogo geeft  
die plekken aan met extra inzet op toegan-
kelijkheid.
Voor personen met een hoorapparaat voor-
zien we in een ringleiding die alleen wat op 
het podium gebeurt, versterkt in het hoorap-
paraat (op T-stand). 
Voor personen met een verstandelijke 
beperking met een persoonlijke assisten-
tievraag, zijn er toegankelijkheidsstewards 
ter plaatse. Zo bvb. voor het aankopen van 
jetons of voor assistentie om tot bij het 
station, het toilet of een specifiek optreden 
te komen. 
Voor personen met een fysieke beperking 
is er een toegankelijk toilet en een rolstoel-
podium of rolstoelzone voorzien. Ook hier 
staan de toegankelijkheidsstewards paraat 
voor persoonlijke assistentievragen.
Personen die blind of slechtziend zijn 
kunnen er ook rekenen op de toegankelijk-
heidsstewards.
Toegankelijke parkeerplaatsen zijn steeds 
terug te vinden op www.parko.be. 
Toegankelijke toiletten vind je op het  
Vandaleplein, Schouwburgplein  
en Budabeach.

Fik-jetong
De FIK-jetongs koop je in de verkooppunten 
op het Schouwburgplein, Vandaleplein, 
Houtmarkt, Overleie, in het Begijnhofpark en 
op Buda Beach. Met de jetong betaal je op 
die plekken je drankjes. Heb je er over?  
Geen nood. Ook op andere evenementen 
van vzw Feest in Kortrijk zijn ze bruikbaar.

Merkte jij al op hoeveel werven de stad telt? De torenkranen zijn meer 
dan ooit bepalend voor de Kortrijkse skyline. VZW Feest in Kortrijk 

maakt hier gretig gebruik van en lanceert Kortrijk Werft! als rode draad 
doorheen Kortrijks grootste stadsfeest. We hebben daarvoor zo’n zestig 

partners ‘aangeworven’ die het thema oppikken.
 

De Werf Begijnhofpark wordt omgetoverd tot een speelse oase met 
bouwkranen, containers en kruiwagens. We feesten letterlijk op de werf, 
zoals aan de Verzetskaai, de bouwplaats voor de verlaagde Leieboorden. 
Ook de afgewerkte pleinen worden ingenomen. De prachtige Houtmarkt 
vormt het kader voor wereldse lekkernijen en SINKSEN betekent het 

openingsweekend voor het vernieuwde Sint-Amandsplein.
 

Weet je niet waar je parcours te starten? Het openingsspektakel 
Quixote op Werf Schouwburgplein neemt je op zaterdagavond alvast 

mee tot op grote hoogtes. Op zondag en maandag is Werf Grote Markt 
een prima startpunt. Van straattheater tot speeltuigen: werkelijk alles 

staat er in het teken van Kortrijk Werft! 
 

Laat je verder leiden door dit wervenplan. Snuister op  
www.sinksen.be voor de laatste nieuwtjes of precieze uren.  
Of ga op in de rommelmarkt en het feestgewoel. We wensen 

je een wervelend SINKSEN toe! Tot dan!

Kelly Detavernier en Arne Vandendriessche
voorzitters vzw Feest in Kortrijk

Kortrijk werft!

Sinksen voor kids
Drie dagen lang kan je in het Begijnhofpark 
gezellig vertoeven. Gastheren Luc & Luc 
heten je welkom en maken je wegwijs op 
SINKSEN OASIS. Er is een relaxzone waar je 
body en mind op scherp kan zetten, een 
avontuurlijke speelzone met springkussens, 
parasols en ligstoelen, een massage-eiland, 
een werfradio, een knutselzone,… in een 
organisatie van Bolwerk, Schouwburg, 
Rotary, Dansarte, de bib en RHIZO. 

Op de Diksmuidekaai ga je zelf aan de 
slag. Op de Adventure PlayGrounds van 
Wildebras timmeren, knutselen en boren 
kinderen samen met hun ouders hun eigen 
speelterrein. Of je maakt er een creatie met 
de ballen van Den Draad. Op de Grote Markt 
slaan Diepmassief en Oenanthe de handen 
in mekaar en maken een grote bouwwerf 
waar je kan glijden vanuit kiepcamions of 
met kraan en sloopbal (kartonnen) bouwsels 
kan neerhalen.

Straattheater 
op de werven
Wij vonden een keur aan internationale 
gezelschappen, geïnspireerd door het thema 
Kortrijk Werft!. Er is voor elk wat wils...  
Piepschuim (Nl) speelt in ‘Schaft’ plezante 
liedjes op en rond een werfstelling.  
Cie Beau Geste (Fr) gaat dansant in duet met 
een graafmachine op operatonen. Heyoka 
Theatre (Fr) toont op hilarische wijze wat er  
op een bouwwerf fout kan gaan. Diana  
Gadish (Esp) schuift, stapelt en klautert op  
dozen om er met veel publieksparticipatie 
een feestje rond te bouwen. En de mannen 
van Werk in Uitvoering (Nl) duiken op voor 
het uitvoeren van dringende wegeniswerken.

 R zondag en maandag vanaf 14u op de 
Grote Markt en Sint-Amandsplein

Kortrijk van 
de toekomst
Op de Grote Markt beleef je het Kortrijk 
van de toekomst met een virtueel bezoek. 
Neem plaats op de gezellige werfstelling  
en ontdek door je 3D-bril de verlaagde 
Leieboorden, Budalys of de nieuwe  
K- Tower. Laat je fotograferen met zo’n 
nieuw stadsgezicht als achtergrond, in de 

photobooth. Met dank aan Sukaf nv, Vinea 
nv & ION, Matexi, Heilig Hart vzw, Global 
Life 4 nv, Koramic, Groep Huysentruyt, Poly-
gon, Mediamarkt en HoWest.

Aan de oevers 
van de Leie
Langs de waterkant bruist het van het leven. 
Zo is er op zondag de Stroate die in en rond 
de Skatebowl met A Day of Streetculture, 
hiphop een gezicht geeft. Buda Beach is de 
place to be op maandagnamiddag waar we 
afsluiten met met een tangomilonga met 
initiaties en live band. 

Picknicken in het 
Begijnhofpark
Op zondag- en maandagmiddag kan je er 
het picknickkleed spreiden voor een grote 
picknick. Je kan je eigen lekkers mee-
brengen of tegoed doen aan de fairtrade 
gerechten van OXFAM en partners. Op 
zaterdagavond zet Schouwburg Kortrijk er 
feestelijk het nieuwe seizoen in met de sei-
zoenswissel en de lancering van de nieuwe 
seizoensbrochure.

Wereldbuffet
Zin in een culinaire wereldreis? Kortrijkza-
nen met exotische roots serveren je het 
beste van hun traditionele keuken. Pittige 
Afghaanse samosa, zoete Iraanse gebakjes, 
Congolese kip moambe? Te vinden op de 
Houtmarkt op zondag en maandag! 
De Academie heeft dit prachtige nieuwe 
Kortrijkse plein als thuisbasis. Ze nodigt je 
op zaterdagnamiddag uit om je creativiteit 
de vrije loop te laten en geometrische 
figuren in te kleuren. 

Kortrijk Loopt
Kortrijk Loopt is dé sportieve noot op 
SINKSENmaandag. Loop jij ook mee voor 
Think Pink? Je hebt de keuze tussen 11 of 
5km lopen, vertrekkende van Sportcam-
pus Lange Munte. Het 5km traject eindigt 
op de Grote Markt!

v.u.: Vincent Van Quickenborne, 8500 Kortrijk // vormgeving: Team Communicatie Stad Kortrijk

Grupo Puja (esp)
Hoog boven het 
Schouwburgplein 

De werfkraan op de hoek van het Schouw-
burgplein krijgt een prominente rol in het 
openingsspektakel van Grupo Puja. Quixote, 
een verhaal gebaseerd op de mytische figuur 
van Don Quichote, ontrolt zich tot zo’n 60m 
boven de grond. En net zoals Don Quichote 
vecht tegen de windmolens – die hij ver-
keerdelijk als reuzen aanziet – foeteren wij 
als Kortrijkzanen wel eens op de vele werf-
kranen. Soms staan ze in de weg en zorgen 
ze tijdelijk voor overlast. Weet echter dat ze 
onoverkomelijk zijn om beetje bij beetje de 
transformatie van onze stad te vervolledigen. 

 R  zaterdag 3 juni om 22 uur  
op het Schouwburgplein.  
Aansluitend: dj Vincent Van Quickenborne 
(Start Bockor Rock)

Rommelmarkt
SINKSEN zonder rommelmarkt is ondenkbaar. 
Met 1.164 standhouders, goed voor 6 km slen-
terplezier, is dit de grootste rommelmarkt van 
het land! De route slingert van de Veemarkt via 
het winkelwandelgebied tot de Grote Markt, 
van de Doorniksestraat en de Dolfijn- en Reep-
kaai richting Overleie, langs de Diksmuidekaai 
en IJzerkaai. Het parcours maakt zo de verbin-
ding tussen de verschillende feestlocaties. 

 R zondag 4 en maandag 5 juni  
vanaf 8 uur in het stadscentrum
 R  antiek en brocantemarkt in de  
Onze-Lieve-Vrouwestraat op zondag

Aperitief-concerten
Rommelmarktbezoekers die dorst krijgen, 
kunnen terecht voor een aperitief(concert) 
vanaf 11u op diverse locaties: 

 R Schouwburgplein: zondag BbKey band 
‘Werft’ en maandag ‘Sinatra Special’ 
door The Concord Jazz Ensemble

 R Grote Markt (inkomhal oud Stadhuis)  
op maandag: Respiro dell’Arte  
i.s.m. Dance Control
 R Vandaleplein: zondag klassieke 
optredens i.s.m. Conservatorium en 
maandag Het Kleinkunstcollectief en  
het Kortrijkse duo Labierint
 R  Sint-Amandsplein: zondag Superior 
Dance Band en maandag Brecht & 
Hannes en de Blik Dooze Band

Bockor Rock
Dit muziekfestival heeft een geschiedenis 
die teruggaat tot 1992 en maakte naam en 
faam met het betere rockwerk. Brouwerij 
Omer Vander Ghinste mag dit jaar 125 kaars-
jes uitblazen terwijl Bockor Rock zijn 25-jarig 
jubileum viert. Zij trakteren je op de beste 
bands, hipste dj’s en verfrissende drinks. 
Zwartwerk, Gers Pardoel en Killer Queen 
behoren tot de headliners.

 R  zaterdag 3, zondag 4 en maandag 5 juni  
op het Schouwburgplein

Overleie en 
Sint-Amandsplein
Op zondag- en maandagnamiddag toveren 
wij het vernieuwde Sint-Amandsplein om 
tot een gezellige ‘Place du Tertre’, compleet 
met artiesten van alle slag. Er is straattheater 
en concerten van o.a. Marichka Connection 
en Brassaholic. De acteurs van Theater Anti-
gone nemen je mee in een verrassend ‘Corta 
Rica’ parcours naar aanleiding van hun 60ste 
verjaardag. Er zijn fototentoonstellingen in 
het oud politiecommissariaat en in Mozaïek. 
Officieel wordt het plein geopend en inge-
danst tijdens een volksbal met La Compag-
nie du Tire-Laine (Fr) op vrijdagavond.

Vandaleplein
Wie zoekt naar een rustpunt in het feestge-
druis moet op het Vandaleplein zijn. Vanaf 
zaterdag kun je er terecht voor een hapje, 
drankje en muziekje. Aansluitend op het 
openingsspektakel geniet je er van Roots 
muziek. Op zondag is er focus op klassieke 
muziek en Mozart. Er zijn concerten, een 
klassieke dj en kameropera’s. Een jazzy sfeer-
tje krijgt het plein in een late night-program-
mering. Op maandag presenteert NEKKA 
het betere Nederlandstalige lied met o.a. De 
Nijghse Vrouwen die op jouw zangtalent 
appelleren, Lenny en de Wespen, Lucky Fonz 
(Nl) en Jonas Winterland als afsluiter.

WAT MOET JE ZEKER ZIEN 
TIJDENS SINKSEN

WAT MOET JE ZEKER ZIEN 
TIJDENS SINKSEN

opening
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Mobiele acts
en pop-up
Tal van mobiele animatie en popup- inter-
venties verbinden het centrum met Overleie. 
Met Play Me I’m Yours kan je je muzikale 
kwaliteiten botvieren op vijf piano’s. Fanfares 
als Les Taupes qui Boivent du Lait (zondag) 
en Scaldish New Orleans Jazz Messenger 
(maandag) zijn op verschillende plekken de 
sfeermakers. Ook de Vrass Brothers (maan-
dag) zorgen voor ambiance. Koor Alfabet 
zingt werfliederen in de omgeving van het 
Begijnhof (zondagnamiddag). 
Laat je verrassen door Makasi of door de 
lindyhoppende The Cherry Dots (zondag). 
Dansarte plant flashmobs (maandag). 

Bodies in urban spaces nodigt jullie uit om je 
omgeving te verkennen. Passerelle vzw in sa-
menwerking met Cie. Willi Dorner (AT) en de 
Koninklijke Turnvereniging Kortrijk vzw brengt 
tijdelijke, kleurrijke interventies die geen 
fysieke sporen nalaten, maar wel duidelijke 
indrukken in het geheugen van het publiek.

 R Zondag 4 juni om 14u30 en 17u 
startpunt Leiebrug

Party zones
De vele horeca-partners maken hét jaarlijkse 
feestrendez-vous met o.a. een tunnelfestival, 
Oberbayern en liveconcerten in de Burge-
meester Reynaertstraat en een beachbar 
‘Sand Tropez’ op het Casinoplein. Maar ook 
de programma’s van de café’s in de Stations-
straat, de Voorstraat, de Hazelaarsstraat of 
op de Vlasmarkt staan garant voor knallende 
party’s. Er is een Eighties party in de Basketbal-
kooi in de Paleisstraat en op de Verzetskaai 
kan je terecht voor het Ubuntu-town free 
festival. Party’s en dakconcerten mag je 
verwachten in De Kreun en op het Conser-
vatoriumplein is er Muziekcafé Track waar je 
in ‘Canapé Deluxe’ wat kan verpozen. Kaffee 
Damast (Noordstraat) voorziet in jazzy tunes. 
Tot slot is er nog het Boerenhol op zaterdag 
waar de beats van Tree Some zorgen voor de 
nodige dancemoves. 

Feestelijk afsluiten
SINKSEN 17 afsluiten doen wij met 
West-Vloamske funk en hiphop. Met de 
M’nB’s en de Modderfunkers op het podi-
um kan je onmogelijk stil blijven staan. Tom 
Brys en companen, voor de gelegenheid 
uitgebreid - met blazerssectie en dj SNS - 
tot een 12-koppige ambianceband, zorgen 
gegarandeerd voor een swingend afscheid.

 R maandag 5 juni om 20u  
op het Schouwburgplein

Meer Sinksen
Er is echter nog véél meer op SINKSEN. Op 
zondag kun je nog terecht op het familiale 
Sint-Michielsplein of in den Achtkanter voor 
‘Sinksen in de Bokes’. Op het Sint-Maartens-
kerkhof ga je aan de slag met een reuze 
schaakbord. De eerste- en tweedejaars-
leerlingen ‘muziek’ aan het Conservatorium 
spelen op maandagnamiddag ‘een vrolijk 
wijsje voor een ijsje’. De Zindering plaatst 
de ‘YouCube’. Ook de Unie der Zorgelozen 
nodigt je uit in zijn pas vernieuwde Scala. 
En wie maandag vroeg uit de veren is, kan 
naar de vinkenzetting.

Met zo’n vol programma mis je gegaran-
deerd hier en daar iets. Maar geen nood! 
Radio Quindo brengt van dit alles uitge-
breid verslag uit, vanuit hun ‘Media Circus’ 
aan de Raadskelder (Grote Markt). 

1. GROTE MARKT
2. SCHOUWBURGPLEIN
3. VANDALEPLEIN
4. BEGIJNHOFPARK
5. HOUTMARKT
6.  BOERENHOL
7. PALEISSTRAAT
8. SINT-MICHIELSPLEIN
9. CONSERVATORIUMPLEIN
10. VERZETSKAAI
11. ONZE-LIEVE-VROUWESTRAAT
12. SKATEBOWL
13. OVERLEIE/ST-AMANDSPLEIN

14. DIKSMUIDEKAAI
15. VLASMARKT
16. BURG. REYNAERTSTRAAT
17. STATIONSSTRAAT
18. HAZELAARSTRAAT
19. KASTEEL- EN REEPKAAI
20. VOORSTRAAT
21. NOORDSTRAAT
22.  CASINOPLEIN
23. SINT-MAARTENSKERKHOF
24. LEIEBRUG
25. DOORNIKSETUNNEL
26. BUDA BEACH

Legende

ROMMELMARKT PARCOURSPIANO

FIETSENSTALLING KRINGLOOPCONTAINER


