




GOING OUT WITH A BANG

Tien jaar Can’Art. Tien jaar eigenzinnigheid. Tien 
jaar cultuur. En voor de tiende editie stuwen 
we dit naar een broeierig hoogtepunt. Nog één 
keer vuren we ons unieke concept op je af. Je 
leest het goed, voor jou ligt de allerlaatste 
programmafolder van Kunstenfestival Can’Art.
  

THE LAST DANCE

En net daarom krijgt deze laatste editie alles 
mee om een memorabel feest te worden. Meer 
dan ooit willen we je tonen tot wat kunst in 
staat is als je verschillende genres en artiesten 
samenbrengt op een unieke locatie. 

Kom kijken hoe Amenra, met hun intense live- 
reputatie, zal intrigeren in een unieke setting op 
de festivalsite. Laat je verbluffen door Typhoon, 
Madensuyu of Brihang in de concertzaal. 
Wordt in de theatertent overrompeld door 
een pakkende voorstelling van Toneelgroep 
Maastricht. Ga in ‘de oude bib’ achterover 
zitten bij een intiem optreden, stand-up 
comedy of een boeiend verhaal over de ‘Groote 
Oorlog. Op het binnenplein geniet je het ganse 
weekend van animatie en performances. Dit 
natuurlijk, nog steeds, allemaal gratis. Deze 
programmabrochure is de ideale gids om je 
doorheen het weekend te leiden.
 
Bedankt voor de tien geweldige jaren! Het 
was een leuke trip. Speciale dank gaat uit naar 
de Provincie West-Vlaanderen, de Gemeente 
Kuurne, Brouwerij De Brabandere en onze  
andere partners. Zonder hun participatie kon 
Can’Art niet mogelijk zijn. 

De vzw achter Can’Art blijft bestaan en werkt 
aan een nieuw concept. We hopen jullie in de 
toekomst opnieuw te mogen verwonderen!

HET TEAM VAN
KUNSTENFESTIVAL CAN’ART 2014

VZW ORDE VAN DE EEND
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BINNENPLEIN

OPENINGSRECEPTIE
19.00 - 20.00 uur

We ontkurken Kunstenfestival Can’Art traditioneel met een openingsreceptie 
aangeboden door Brouwerij De Brabandere. Vier, samen met ons, het tienjarig 
bestaan van Kunstenfestival Can’Art. We verwelkomen u graag met een drankje 
en een hapje.

DE OUDE BIB 
 
SPROKKELSPROOKJES [KIP VAN TROJE]
20.45 - 21.45 uur 
Verhalen in een muziekbad, gesprokkelde sprookjes in een nieuw jasje. 
Opgepoetste poëzie, schitterend in een sage. Sprookjes, volksverhalen, 
sagen, een vleugje literatuurgeschiedenis, gespeeld, gelezen, gebracht 
met livemuziek. Kippenvelmomenten, kakelende interactie en donzige 
melodieën … Een uur wegdromen met tijd voor ontdekking of pure 
nostalgie. In samenwerking met de BIB Kuurne. 
www.kipvantroje.be 
 

KWIN 
22.30 - 23.30 uur
Kwin is het akoestisch soloproject van Kwin Nijs. Singer-songwriter Kwin 
brengt een fijne mix van akoestische poprock met een leuk dromerig 
kantje. 
www.beta.vi.be/quinn

GINGER ARMY & ARI HARDS
19.00 - 00.30 uur

Ginger Army en Ari Hards draaien hun favoriete tracks op ons gezellig terras. 
Verwacht een fijne mix van postpunk, new wave, rock ‘n roll en classics. 

KOPERKOP [TALK] 
20.15 - 20.45 uur en 22.00 - 22.30 uur

De blijde intrede! Koperkop is een eigenzinnige en schrijdende dansvoorstelling. 
Val, stamp stamp, stap stap, spring. De strijd is gestreden, de helden hebben 
de mensheid weer een stapje dichter bij een mooie beloftevolle toekomst 
gebracht. Bij hun thuiskomst verwachten de helden te kunnen binnentreden in de 
waardigheid van een processie en de vreugde van een parade. Hopelijk erkennen 
wij als volk nog onze helden en geven we ze ruimte om hun machinerie nog eens 
te demonstreren, als stevige vrouw of elegante man, in volle overtuiging of in 
nederige buiging. Koperkop is een voorstelling van vzw Talk in een choreografie 
van Vania D’Angelo en Merel Vercoutere. 
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CONCERTZAAL

TERRAFORMER
20.30 - 21.20 uur
‘Oh my god, climax’, ‘wild’, ‘semi mosh’, ‘ham rotten’, ‘epic’ en 
‘explosions’: het zijn maar enkele van de vijftigtal uitspraken 
waarmee de drie Luikenaars van Terraformer , -komt de bandnaam 
van de Knutplaat uit 2005?- hun sfeervolle postcore omschrijven. 
Grote woorden, maar Terraformer maakt deze belofte waar. Hun 
nieuwe album ‘Creatures’ klinkt indrukwekkend. Voor de fans 
van Pelican, Russian Circles, Isis en Battles.
www.terraformer.bandcamp.be 

AMENRA [AKOESTISCH CONCERT]
21.45 - 22.50 uur 
Weinig muziek die zo beklijft, bezweert, verplettert, slaat en 
zalft als die van Amenra. Pure emotie omgezet in de schoonheid 
van verwoestende sludgemetal. Akoestisch verschuift de focus 
van furieuze wanhoop naar verstilde, onpeilbare tristesse. Op 
Kunstenfestival Can’Art geeft ‘s lands donkerste gezelschap een 
akoestisch concert in een unieke setting op de festivalsite. Eén 
ding is zeker: het wordt een intense ervaring. Afspraak aan de 
concertzaal! 
www.amenra-official.tumblr.com MADENSUYU

23.15 - 00.15 uur
In hun tienerjaren richtten Pieterjan Vervondel en Stijn De Gezelle Madensuyu op. Dat ze hun oorspronkelijke 
uitgangspunten nog steeds loyaal zijn, bewijst hun nieuwe plaat ‘Stabat Mater’. ‘Stabat Mater’ is oorspronkelijk 
een middeleeuws-Latijns gedicht waarin de smart bezongen wordt van de ‘Moeder Gods’ om het verlies van haar 
kind, de gekruisigde Christus. De hymne houdt componisten sindsdien bezig en werd op muziek gezet door groten 
als Haydn, Vivaldi en Rossini. Nu dus ook door Madensuyu. Ze halen het oude gedicht van onder het klassieke stof 
en maken er hun eigen versie van. Het resultaat is zo intens dat je er kippenvel van krijgt.
www.madensuyu.be 

CHICKS CAN’T MIX
00.30 - 04.30 uur 

Chicks can’t mix staat voor vrouwelijke deejays die met alternatieve dansplaten zelfs de die-hard muurbloempjes 
weten te vervoeren. Deze editie wordt de toon gezet door ‘The Insisters’ en ‘Kutklub crew’. Can chicks really not 
mix? Come and find out!
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THEATERTENT 

BEEP! [FANTOOM] 
20.15 - 20.45 uur

In de zomer van 2013 groeide bij Elise Pattyn, Leen Vandaele en Kathleen 
Van den Abeele de goesting om een hedendaags dansproject op te starten. 
Samen met vier andere danseressen, Andrea Bertels, Marie Desimpelaere, 
Eva Present en  Mira Vandaele vormen ze ‘Fantoom’. Wat voor de danseressen 
begon als een brainstorm rond het concept ‘tijd’ als objectief en subjectief 
gegeven is uitgegroeid tot de speelse, herkenbare en bij momenten grappige 
dansvoorstelling ‘Beep!’. 

VRIJDAG
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WAAR HET VLAKKE LAND GAAT PLOOIEN  [TONEELGROEP MAASTRICHT] [NL] 
22.15  - 23.15 uur
Veel Nederlanders en Vlamingen wonen niet meer op de plek waar ze zijn geboren. Maar ergens blijven ze hun 
leven lang heimwee houden naar hun geboortegrond. Naar het tuinpad van hun vaders, in herinnering altijd 
zorgeloos en zonovergoten, overspoeld door de geur van lentebloesem. Hoe komt het dat herinneringen mooier 
worden naarmate de tijd verstrijkt? En is die heimwee naar toen eigenlijk wel reëel? De voorstelling analyseert op 
geestige en melancholische wijze het fotoboek van onze jeugd en zoomt in op de ziel van Limburg.

Regie: Michel Sluysmans
Tekst: Jibbe Willems
Muziek: Servé Hermans & de band Het Zuiden
Dramaturgie: Frans Hendrickx
Spel: Servé Hermans en Joke Emmers
 
Try-out voorstelling op Kunstenfestival Can’Art

Première 
21 maart 2015, als openingsvoorstelling van het nieuwe Toneelgroep Maastricht
Speelperiode 
14 september tot en met 22 november 2015 (Nederland en Vlaanderen)

www.toneelgroepmaastricht.nl
www.hetzuidendeband.be 
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SLH SOUNDSYSTEM 
16.00 - 19.30 uur
‘Sneaky Little Hobbitses’ draait met hun soundsystem fijne 
platen op ons terras. Hun dj-set gaat gepaard met een release 
van een sampler-CD van Kuurnse bands. De opbrengst gaat 
naar het goede doel. 
www.sneakylittlehobbitses.be
 

DJ CIS 
19.30 - 21.00 uur
Dj Cis is het alterego van Cis Verfaillie. Dj Cis is gekend voor 
zijn geniale setjes vol funk, jazz, hip hop en vergeten tracks ...

LOÏC 
21.00 - 23.00 uur
Loïc draait deep house, lounge en indie dance. Deze Gentenaar 
windt er geen doekjes om. Bewegen is de boodschap!
  

FunkD 
23.00 - 00.30 uur
FunkD staat voor een leuke mix van soul, funk & hip-hop.

100 JAAR GROOTE OORLOG [FERNAND CANDRY]
20.30 - 21.30 uur 

Dat deze oorlogsjaren tot de meest verschrikkelijke uit onze geschiedenis behoren is 
bekend. Maar hoe gingen jongeren, al of niet aan het front, met deze oorlog om? Hoe 
was het gewone leven voor deze jongeren in ‘14-’18? Fernand Candry, ‘expert WOI’, 
komt vertellen hoe ze deze jaren beleefden. Ontluisterend en zéér interessant.

NACHT VAN DE NOWÉZIE [DENIS NOWÉ]
21.45 - 22.45 uur 

Denis Nowé, een Vlaamse primitief, groots op de kleine ruimte, goochelt met 
woordspelingen en dubbele bodems en verstaat de kunst om iemand op het 
verkeerde been te zetten als geen ander. Zijn pointes zijn onvoorspelbaar. Zonder 
decor noch attributen leest hij op een gortdroge manier zijn puntgedichten voor. Op 
Kunstenfestival Can’Art 2014 brengt hij de voorstelling ‘Nacht van de Nowézie’.
www.denisnowe.be 

 

J. KEENS 
23.30 - 00.30 uur 

‘J. Keens’ is het geesteskind van de Belgische singer-songwriter Vincent Coomans. 
Ruim drie jaar trad hij solo op, maar nu laat hij zich versterken door enkele fijne 
muzikanten. Verwacht van ‘J. Keens’ fluistermuziek met af en toe een luide brul. Het 
ene moment luguber en grauw, het ander warm en zacht.
www.facebook.com/jkeensband 

DE OUDE BIB 
 

CULTUURKWIS
16.00 - 17.30 uur  

De zaterdag openen we traditioneel met een 
leuke cultuurkwis. Je hoeft geen kunstpaus te zijn 
om hier goed voor de dag te komen. Ploegen van 
5 personen. Inschrijven via info@canartfest.be.

  

WIJNDEGUSTATIE  
18.00 - 19.45 uur 

Een leuke wijndegustatie onder leiding van 
sommelier Francis Watteeuw. Inschrijven via 
info@canartfest.be. €15 per persoon.
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JEFFERSON ‘N CHILLOW
20.15 - 21.15 uur 
Op hun album ‘Muddy Grounds’ trekken de zoete soulstem van Jeffrey Jefferson en de funky beats van producer 
Chillow je beide voeten uit de West-Vlaamse klei en laten ze gewillig dansen op hun mix van funk-, soul- en 
hiphopmusic. ‘Jefferson ’n Chillow’ is het 2de luik van de [’n Chillow]-series. Na het Jazzy Hiphopalbum ‘Reap ‘n 
Chillow’ komen ze ditmaal met een New Soul album. Op het podium blazen ze je helemaal weg met behulp van een 
rits getalenteerde muzikanten. ‘Soulmusic from the country side, with beats from the concrete grounds’.
www.chillowproductions.com 

TYPHOON [NL]
22.15 - 23.30 uur 

De 29-jarige artiest, wiens echte naam Glenn de Randamie is, gaat niet 
over één nacht ijs als het om zijn muziek gaat. ‘Als je wilt groeien als 
artiest, dan moet je ook groeien als persoon’. Zijn nieuwe album Lobi Da 
Basi (Liefde is de Baas) is het resultaat van die persoonlijke en muzikale 
zoektocht die hem leidde naar Suriname, Brazilië en Zuid-Afrika. 

Lobi Da Basi, Typhoon’s tweede studio album, is een kleurrijk en muzikaal 
album geworden waarbij Typhoon de luisteraar zich thuis laat voelen 
door zijn kenmerkende, eerlijke en openhartige schrijfstijl. Typhoon 
staat voor echtheid en laat zijn stem gelden over een eigenwijze sound 
van blues, jazz en hiphop, geproduceerd door Dries Bijlsma en A.R.T. 
De bijdrage van Typhoon’s liveband en vrienden als Benjamin Herman, 
Andre Manuel, Sticks, Rico, Blaxtar, Pete Philly, Coco Jones en Jan Wessels 
maken van Lobi Da Basi een warme ontmoeting voor een breed publiek. 
Een concert in samenwerking met vzw ‘t Molentje. 
www.mctyphoon.nl

BRIHANG
00.15 - 01.00 uur 
Het braakland tussen muziek, kunst en poëzie is de plek waar Brihang het best gedijt. De jonge rapper uit West-
Vlaanderen is, sinds het verschijnen van zijn EP ‘Periode Jalisco’ in 2013, langzaam maar zeker in het vizier van 
muziekminnend Vlaanderen verschenen. In februari 2014 behaalde Brihang de eindoverwinning in ‘De Nieuwe 
Lichting’, de prestigieuze muziekwedstrijd van Studio Brussel. Onverwacht, maar niet onterecht: door zijn tekstuele 
en muzikale experimenteerdrift is Brihang een van de meest opwindende artiesten van zijn generatie.
www.brihang.be 

DJ SIX 
01.15 - 04.30 uur

DJ Six is het alterego van Hannes Vervaeke. DJ Six draait een heerlijke 
mix van soul, funk, hip-hop en classics. Perfect voor een afterparty op 
zaterdagavond.
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THEATERTENT

PRIME [LOOM ENSEMBLE] [VS] 
20.30 - 21.30 uur 
‘Prime’ is een performance, een verhaal met zang en dans, gebracht door 
Neva Cockrell en Raphael Sacks, twee New Yorkse performers. Ze creëerden 
de voorstelling ‘Prime’ tijdens hun verblijf in Dubai en Italië. Het creatieproces 
was een zoektocht naar de waarachtigheid van levensvragen en het bevatten 
van het leven in het nu. Neva en Raphael brengen tijdens ‘Prime’ deze thema’s 
compromisloos op scène.
www.loomensemble.com

WAAR WE EVENWIJDIG KUNNEN 
LIGGEN AAN DE WATERLIJN

23.00 - 23.30 uur 
‘Waar we evenwijdig kunnen liggen aan de waterlijn’ 
toont de pogingen die we ondernemen om samen in 
een moment te ‘zijn’. Hoe verhoud je je ten opzichte van 
de ander? 

Rosie Sommers en Eleonore Van Godtsenhoven, 
studenten drama aan de KASK in Gent, maakten 
samen een tragikomische voorstelling over mensen in 
momenten die ook de onze zouden kunnen zijn.
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THE UNFUSED 
11.30 - 12.45 uur

The Unfused is een rockabillyband afkomstig uit Kortrijk. Ze nemen u graag 
terug mee naar de jaren vijftig, de gouden tijd van rock ‘n’ roll. Ze spelen al uw 
favorieten van Johnny Cash, Chuck Berry, Carl Perkins, Stray Cats en vele andere 
helden. Dus trek die broek van opa nog eens aan, smeer wat vet in uw haar, it’s 
time to rock ‘n’ roll!
www.theunfused.be

CULINAIRE BARBECUE 
11.30 - 14.00 uur
Naar jaarlijkse traditie geven we op zondagmid-
dag een heerlijke culinaire barbecue.  Meer info 
en reservaties via www.canartfest.be.
  

TOTO & BRIECKSTER DUB 
12.45 - 17.00  uur
Toto en Brieckster Dub nemen je mee op een 
muzikale trip van jazz, funk, soul en dub.

KUBBSTORNOOI
13.00 - 18.30 uur
Een zomeravond onder vrienden zonder Kubb 
is ondenkbaar geworden. Stel een leuk team 
samen met 6 personen en schrijf je snel in via 
kubb@canartfest.be. In samenwerking met vzw 
‘t Schipke van Lauwe.

SPROOKJESTENT
14.00 - 16.30 uur 
In onze sprookjestent komen kinderen terecht 
in de wondere wereld van sprookjes. In 
samenwerking met de BIB Kuurne.
 
 

MOT’ART
14.00 - 18.00 uur

Kunstzinnige motorrondrit in samenwerking met ‘De Bende Van 
Kuurne’. Inschrijven kan via mot’art@debendevankuurne.be.

  

MURGAFANFARE VAN KOMEN EN GAAN 
14.00 tot 14.30 uur en 16.00 - 16.30 uur

De Murgafanfare van Komen en Gaan brengt een totaalspektakel 
met kinderen, ouders, buurtbewoners en wijkpartners uit 
de Gentse wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham. Een bonte stoet trekt 
door straten, over pleinen en staat vaak stil om haar verhaal te 
vertellen. Op Can’Art brengen ze ‘De Vrede van Gent’.

  

SJOKLAT 
13.00 -16.30 uur

Sjoklat is een straatmuziekcollectief dat deze zomer in de 
pittoreske straatjes van Brugge geboren werd. Sjoklat brengt een 
mix van covers en eigen nummers in een eigenzinnig folky jasje.

  

CAN’ART SOUNDSYSTEM 
17.00 - 20.00 uur

De Can’Art deejays verzorgen de eindmuziekjes op Can’Art 2014. 
Misschien valt er wel een verrassing uit de lucht.
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DOOS [DE MENEEREN]
15.00 - 16.00 uur (vanaf 5 jaar)  
Een auto. Huh? Ah neen, een zetel ... En nu een kasteel! Kijk, een paard! Wat 
zit er in die doos? Ping! Twee vrienden op een zolder met dozen. Een speelse 
fantasietocht zonder woorden. Wedden dat je voor je volgende verjaardag een 
doos wil? De Meneeren zijn twee enthousiaste theatermakers uit eigen streek 
met één grote hobby: spelen. Een voorstelling waarbij het jonge en minder jonge 
publiek van onze theatertent zich kostelijk én kosteloos zal amuseren. 

Concept en spel: Tijs Verbrugge & Simon Wemel - Coach: Gregory Caers
www.demeneeren.be  

BINNENPLEIN
VREEMDE VOGELS 
14.30 - 15.15 uur (vanaf 10 jaar) 
Vandaag is een topdag voor vogelliefhebbers. De wind staat gunstig, de landingscondities zijn optimaal en het gras 
is vers gemaaid. Hannah Havik en Merel Vanneste nemen jullie mee in hun observatiehut. ‘Samen is de sleutel. De 
sleutel is samen.’ Maar hoe lang kan een vriendschap duren als je elkaar van haar noch pluimen kent? ‘Vreemde 
Vogels’ is een buitenspektakel van en met Frederika Del Nero en Julie Delrue. Deze voorstelling vindt plaats in 
samenwerking met Het Entrepot.

L.O.O.S.! [PODIUMCOLLECTIEF HAMMERTIME] 
15.45 - 16.45 uur 
Hebt u het wel eens moeilijk? Wordt u soms overmand door blinde angst? Bent u zichzelf wel eens kwijt? 
Kortom: Uw levenspad is aan herplaveien toe? Geen nood! Marije & Deborah loo(d)sen u door deze moeilijke 
levensperikelen en wandelen hand in hand met u richting jouw nieuwe ikje. Teken vandaag nog in op L.O.O.S.! 
Een waardevolle en noodzakelijke workshop met Deborah Hazeput en Marije Happermans. Inschrijven voor deze 
workshop kan via info@canartfest.be. Meer info op www.canartfest.be. In samenwerking met Het Entrepot.  
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FESTIVALDOMEIN
 

JANSAN SKATEPARK
Onder het motto ‘skaten is een kunst’ wordt op het domein van Hoeve Vandewalle 
voor de cruizers onder ons het ‘JanSan’-skatepark geïnstalleerd. Tijdens 
Kunstenfestival Can’Art voorziet het team van JanSan verschillende demo’s en is 
er ook een merchandisestand.
www.facebook.com/jansan.skatepark.7
 

CAN’ART ZOO
Het leek ons wel een uitdaging. Een Kuurnse zoo. In 
de boomgaard op het domein van Hoeve Vandewalle 
installeren we dan ook voor het eerst en om de tiende 
verjaardag van Kunstenfestival Can’Art te vieren, een 
uniek dierenpark, de Can’Art Zoo. Dierenliefhebbers, 
verenig u! 

FINAL TIMELAPSE
Tien Jaar Kunstenfestival Can’Art, tien jaar unieke 
sfeer, tien jaar eigenzinnigheid. De laatste editie 
van Kunstenfestival Can’Art willen we koesteren en 
digitaal vastleggen onder de vorm van een ‘final 
timelapse’. 

RADIO BIG BANG CAN’ART
Wat is de impact van Can’Art geweest? Is de blik 
verruimd? Is er een andere kijk op kunst? Drie dagen 
lang maken we vanop Kunstenfestival Can’Art live 
radio. Om het uur ontvangen we gasten en praten 
we over Can’Art, kunst en de toekomst. Achteraf kan 
je alles, bij wijze van tijdsdocument, nabeluisteren op 
www.canartfest.be of onze Facebook-pagina.

DUCK FISHING
Eendjes vissen op de wal van het domein Hoeve 
Vandewalle: absurd of gewoon leuk? Op Can’Art 2014 
zorgen we ervoor dat je, net zoals in een viskraampje op 
de kermis, eendjes kan vissen, maar dan in het echt!

RESTAURANT & CATERING
Op vrijdag en zaterdag kan je opnieuw culinair tafelen in 
het Can’Art-restaurant. Bezoekers die liever een snelle hap 
willen, kunnen terecht in onze cateringstand. Op zondag 
zijn er verwenborden van De Drie Wijzen (i.s.m. Oxfam 
Wereldwinkel Kuurne) en schotelt Mieke terug haar 
heerlijke macaronikroketten voor. Een echte aanrader! 
Misschien serveren we wel een stukje taart om de tiende 
editie te vieren. 



EXPOSITIES

NELE VANTHOMME
LOCATIE: WOONHUIS BINNENPLEIN

Nele Vanthomme (B) werkt in haar schilderijen een soort fictieve stamboom 
van mensen uit in relatie tot hun omgeving. Ze zijn in sterke contrasten 
opgebouwd, met zwart-wit, grijswaarden en een krachtige lijnvoering, 
kernachtige zwart-witvlakken, gecombineerd met ornamenten van diverse 
aard. Ze roepen een aparte wereld met veel diepgang op. Gevoelig en verfijnd 
schilderwerk. In haar eigen woorden: ‘I make big characters on a small scale. 
When we let the weirdness in, we allow ourselves to feel something, it can be 
the foundation of something positive… It’s a defiance against plain and simple 
boredom of people’.

FRANK & ROBBERT / ROBBERT & FRANK
LOCATIE: DOMEIN HOEVE VANDEWALLE

Robbert Goyvaerts en Frank Merkx (B) zijn niet van de minste: winnaars van 
Kunstbende in 2008, afgestudeerd aan KASK en geselecteerd voor de Canvas 
Collectie BOZAR 2012. Ondanks hun contrasterende persoonlijkheden delen 
ze dezelfde fascinaties en dromen. Hun vriendschap is de basis van hun kunst, 
en kunst neemt het grootste deel van hun leven in beslag. Op Kunstenfestival 
Can’Art 2014 brengen ze ‘Met de V van boogschutter’, een interactief 
kunstwerk waarbij ze het publiek uitnodigen om een selfie te nemen bij het 
kunstwerk en deze te verspreiden in de virtuele ruimte met #canartfest en 
@R_en_F. 
www.robbertenfrank.be
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JONAS VANSTEENKISTE
LOCATIE: DOMEIN HOEVE VANDEWALLE
Jonas Vansteenkiste (B) is beeldend kunstenaar en curator afkomstig van Hulste. 
Zijn werk was onder andere te zien in de Canvas Collectie, De Beneden Galerie 
Kortrijk, Kunstenfestival Watou 2013, ... De begrippen huis en thuis spelen een 
centrale rol in zijn werk. Hij maakt maquettes, installaties, video’s en tekeningen 
waarin hij ruimtes en ruimtelijke ervaringen onderzoekt en vorm geeft. Zijn werken 
zijn vaak herkenbaar van vorm maar dragen altijd een bevreemding in zich, niets 
is wat het op het eerste zicht lijkt. Voor Kunstenfestival Can’Art maakt Jonas een 
selectie uit zijn werken en toont hij ook een primeur van een nieuw werk.
www.jonasvansteenkiste.blogspot.ae
 

TATTOO ARTIST JEN ZIE
LOCATIE: BINNENPLEIN
Tattoo Artist Jen Zie (B) maakte eerder deze zomer deel uit van het project North 
West Walls op Rock Werchter, met Arne Quinze als curator. ‘Jen Zie is een tattoo 
artist met een uitgesproken eigen stijl.’, licht Arne Quinze toe, ‘Ze werkt zeer 
figuratief en poëtisch’. Dit onderscheidt haar van de vaak harde en meer klassieke 
tattoostijl. Een echte diehard tekenaar met een enorm talent om haar tekeningen 
met uiterste precisie over te zetten op de huid. In haar huifkar van ontucht kun 
je een uniek en permanent prentje in je huid laten etsen door ‘Jen Zie’. Absoluut 
Belgische top! Meer info op www.canartfest.be. 
www.jenzietattoo.tumblr.com








