
Splinters16

Na the last dance, de tiende en laat-

ste editie van kunstenfestival Can’Art 

gooien we het over een andere boeg. Een 

nieuwe naam, een nieuw concept, maar 

dezelfde vibe: gratis & toegankelijk 

voor iedereen.

Met gepaste trots stellen we je 

SPLINTERS16 voor; het beste van kun-

stenfestival Can’Art gebundeld in een 

eendaags festivalconcept.

Het event is samengesteld uit drie ac-

tiviteiten; elk met een eigen identi-

teit en toch onlosmakelijk met elkaar 

verbonden. In deze brochure lees je 

alles wat je nog niet kon weten over 

SPLINTERS16 met zijn Splinters Saloon, 

de Splinters Club en het Splinters 

Parcours.

Het Splinters Parcours stuurt je dan 

weer de weg op voor een artistieke ont-

dekkingstocht door Kuurne. Het parcours 

staat garant voor een rijk aanbod aan 

theater, dans, installaties, beeldende 

kunst en muziek op verrassende loca-

ties. Wat meer is, de keuze wat je wel 

en niet doet ligt volledig bij jezelf.

In deze brochure leiden we je doorheen 

Splinters16 en het lekkers dat we je op 

zaterdag 24 september serveren. Ontdek 

alle performances, kies je favorieten, 

en reserveer je plaats via www.splin-

ters16.be.

Het binnenplein van de Kuurnse Hoeve 

Vandewalle vormt het centrale meeting-

point van Splinters16. In het Splinters 

Saloon kan je op de beats van lokale 

dj’s genieten van een drankje en een 

hapje.

Bij valavond opent Splinters Club zijn 

deuren voor energieke live performan-

ces van Whispering Sons (winnaar Humo’s 

Rock Rally ‘16) en B (nieuw project van 

Bert Libeert, drummer van Goose), ge-

volgd door een denderende afterparty.

24 september 2016

vzw Can’Art presenteert



Splinters16

met dank aan

splinters16 is een productie van vzw can’art samen met

Gemeente Kuurne - RITCS Brussel- JANSAN - vzw De Stroate - vzw WIT.H - De 
Figuranten - vzw Jeugdhuis ‘t Molentje - vzw Sneaky Little Hobbitses - SKF 
Synchroclub Zwevegem - KREW13 - I Love Stiften - Au Bord d’Elle - RUIS - 

Gemeentelijk Zwembad Kuurne - Buurtwerk Spijker en Schardauw - Sociaal Huis 
Kuurne - vzw Ubuntu - Jeugdbewegingen Kuurne - Eigen Gift Eigen Hulp

hoeve vandewalle
 

SPLINTERS SALOON

gezellige bar

lokale dj’s

SPLINTERS CLUB

Whispering Sons

TestFX

B

Jules X

GRATIS - niet reserveren

op locatie
 

Indy grab opera

Bergen

Driehonderdzestig

I put a spell on you

Synchroflamingo’s

Het huis van de gebroeders Grimm

I <3 stiften

Shuttle to lust

Eten bij mensen

gratis - reserveren

NOVABIL KORTRIJK

met de steun van



Wat
Gezellige bar met 
lokale deejay’s

Waar
Binnenplein Hoeve 
Vandewalle,
Boomgaardstraat 168, 
Kuurne

Wanneer
14:00 tot 4:00

Je splinternieuwe avontuur begint in de SPLINTERS 

SALOON op het binnenplein van Hoeve Vandewalle. Het is 

de ideale ontmoetingsplaats om met vrienden, familie 

en andere bezoekers dit nieuwe festivalconcept te ont-

dekken. Vanaf 14 uur brengen de beste lokale deejays je 

in de juiste stemming. Let wel: de gezellige bar heeft 

een groot “ik ben blijven plakken”-gevaar. ;)

14:00 - Ginger Army & A. 

16:00 - Ari Hards

17:30 - Nifco

19:30 - Black Boots DJs

splinters saloon
binnenplein hoeve vandewalle - geen reservatie nodig



Hier zijn diepe baslijnen en donkere pompende beats 

heer en meester. 

Met WHISPERINGS SONS & B op het programma hebben we 

de beste garantie om de Hoeve op zijn grondvesten te 

doen daveren. Dit is de ultieme kans om dit toptalent 

aan het werk te zien. Met TSTFX  hebben we de per-

fecte muzikale verbindingsofficier tussen beide hoofd-

acts. En om het helemaal af te werken sluit de beste 

Brusselse Vinyl Wizard DJ JULES X deze eerste editie 

van Splinters af.

Kortom een line-up om van te smullen. Voor één avond 

is Hoeve Vandewalle de gaafste club van de wereld in 

Kuurne. Mis het niet!

21:00 - Whispering Sons (winnaar Humo’s Rock Rally)

22:00 - TSTFX (Techhouse / Garage / Techno)

24:00 - B (Live techo van Goose-drummer Bert Libeert)

02:00 - DJ Jules X (The ultimate mashup DJ)

Wat
Alternatieve party en 
dreunende bassen

Waar
Hoeve Vandewalle,
Boomgaardstraat 168, 
Kuurne

Wanneer
21:00 tot 4:00

splinters club
hoeve vandewalle - geen reservatie nodig



Het SPLINTERS PARCOURS wordt een beklijvende, prikkelende artistieke beleving. 

Grenzen worden opgezocht, verlegd en doorbroken. Maar het staat ook symbool voor 

wat we willen bewerkstelligen door ons voormalig Kunstenfestival te versplinteren 

over diverse locaties. Artiesten worden voor één dag vrijgeleide creatieve projec-

tielen in Kuurne. Ze spelen, dansen, tonen en gaan in interactie met de omgeving 

en zijn bewoners.

splinters parcours
Op diverse locaties - reserveren

RESERVEER JE PLAATS

Het aantal toeschouwers per performance/

per locatie is beperkt. Daarom vragen 

we aan iedereen die wil deelnemen aan 

het SPLINTERS PARCOURS om je plaatsen op 

voorhand te reserveren. Dit kan online 

via onze website: www.splinters16.be. 

We bieden de verschillende performan-

ces ‘à la carte’ aan. Je kan samen met 

vrienden of alleen, naar eigen smaak, 

een persoonlijk parcours samen stellen. 

De eerste performances starten om 16:00, 

maar je kan ook later inpikken.

INTENS SPLINTERS BELEVEN, HET KAN!

Het SPLINTERS PARCOURS is zo samengesteld dat 
je niets van het programma moet missen. Tijdens 
het parcours is er altijd voldoende tijd om 
even iets te drinken en te eten zonder dat ie-
mand daarbij de live optredens van WHISPERING 
SONS en B hoeft te missen. Tussendoor is er ook 
voldoende tijd voorzien om te verpozen in het 
SPLINTERS SALOON.

BEAM ME UP 

Om het extra spannen
d te 

maken zal je pas tij
dens 

SPLINTERS16 ontdekke
n op 

welke locaties de per-

formances doorgaan.
 Per 

SMS leiden we jou of
 je 

groepje vrienden naar
 de 

verschillende locaties 

in Kuurne. 

HOE VERPLAATS IK MIJ NAAR DE 
VERSCHILLENDE LOCATIES?

Lang leve de fiets! We voorzien vol-
doende verplaatsingstijd tussen de 
optredens en performances. We raden 
af om met de auto te komen. Een par-
keerplaats zoeken bezorgt je toch al-
leen maar een hoop stress. Ben je 
iets minder mobiel? Geef dat dan aan 
bij je inschrijving en dan zorgen wij 
voor een gepaste oplossing.

Om het spannend te houden en het ontdekkingsavontuur compleet te maken willen we 
niet al teveel verklappen over de performances die je te zien zal krijgen.
We kunnen wel al meegeven dat alle artiesten keihard gewerkt hebben om van het 
SPLINTERS PARCOURS een topervaring te maken. 



 op locatie - reserveren

16:00 - 17:15

19:45 - 20:45

18:30 - 19:45

17:15 - 18:30

Genre
hiphop / opera

Duur
20 minuten

Aantal personen
4 x 30

“De Stroate” wil hiphop een gezicht geven en biedt 

jongeren workshops aan rond deze subcultuur. Voor 

Splinters16 wordt er nog een stapje verder gegaan en 

slaan ze de brug tussen hiphop en opera.

Concept: vzw De Stroate

In samenwerking met: vzw Jansan Skatepark

Indy grab opera

foto: William Sharp 



 op locatie - reserveren

foto:  National Geographic

22:30 - 23:30

19:45 - 20:45

Genre
postrock / soundscape

Duur
30 minuten

Aantal personen
2 x 30

Verhalen vermomd als woordeloze songs met een sterke 

sound ondersteund door filmbites en video. Repetitieve 

instrumentale postrock volgens de één, gedreven filmi-

sche poëzie volgens de ander.

Concept: Bergen - www.bergenband.com

bergen



 op locatie - reserveren

22:30 - 23:00

20:15 - 20:45

19:45 - 20:15

Genre
360° / audio / video

Duur
15 minuten

Aantal personen
3 x 30

Een krachtig ondergronds samenspel tussen muziek, 

beeld, licht, geklik, gedraai en zoveel meer.

Concept: Luna Goessaert, Mathieu Vanooteghem, Pieter 

Frère, Tim Vanhauwaert, Reiner Van Wonterghem, Jelle 

Desimpelaere

In samenwerking met: vzw Sneaky Little Hobbitses 

driehonderdzestig



 op locatie - reserveren

16:00 - 17:15

foto: Pascal Buyse 

Genre
participatief theater

Duur
45 minuten

Aantal personen
4 x 20

Op een geheime locatie in Kuurne bindt het publiek, 

samen met de performer, de strijd aan tegen de demonen 

van deze tijd. Zonder schroom verlossen we elkaar van 

tegenspoed, schrik en tekorten. Stap voor stap wor-

den we als toeschouwers op gedurfde wijze uitgedaagd. 

Geven we er ons aan over of plegen we verzet? Maak 

kennis met een schandalige theaterperformance.

Spel: Alican Unal

Concept en regie: Pascal Buyse

Kinderen niet toegelaten

I put a spell on you

22:30 - 23:45

19:45 - 20:45

17:15 - 18:30



 op locatie - reserveren

16:00 - 17:15

18:30 - 19:45

17:15 - 18:30

Genre
waterballet

Duur
30 minuten

Aantal personen
3 x 30

Sierlijke kunst in het water geserveerd op een strak 

gespannen vel.

Concept: SKF Syncroflamingo’s, Stijn Demuynck, Atta 

Nasser

JAZZY SYNCHROFLAMINGO’S IN THE 
POOL OF DARKNESS



 op locatie - reserveren

16:00 - 17:15

foto:  KREW 13

19:45 - 20:45

18:30 - 19:45

Genre
dans

Duur
30 minuten

Aantal personen
4 x 30

KREW13 neemt jullie mee naar het ouderlijke huis van de 

Gebroeders Grimm. Deze broers klinken u waarschijnlijk 

niet onbekend in de oren... Maar wat u nog niet wist, 

ontdekt u hier!

Concept: KREW13 (winnaars publieksprijs Kunstbende 

2016)

HET HUIS VAN de GEBROEDERS GRIMM

22:30 - 23:45



16:00 - 17:15

18:30 - 19:45

17:15 - 18:30

I love stiften
 op locatie - reserveren

Genre
tag / beeldende kunst

Duur
30 minuten

Aantal personen
4 x 30

“De kans is klein dat er nog een plekske maagdelijk 

wit overblijft”, vat het ‘I LOVE STIFTEN’ collectief 

perfect samen. Het concept is zowel simpel als geni-

aal. Verschillende artiesten maken samen grote samen-

hangende tekeningen met zwarte stiften op witte muren. 

Kijken mag en aankomen ook; professionele stiften kun-

nen ter plaatse aangekocht worden.

Concept: I love stiften, CHEF entertainment

19:45 - 20:45



 op locatie - reserveren

16:00 - 17:15

18:30 - 19:45

17:15 - 18:30

Genre
poëzie / performance

Duur
30 minuten

Aantal personen
3 x 30

“Ik heb harteklop. Geen mens kan zonder liefde, toch?”

In the middle of nowhere neemt een busje je mee naar 

(on)bekend terrein. Eenmaal aangekomen kom je terecht 

in een surrealistisch avontuur dat je niet snel zal 

vergeten.

Concept en spel:vzw WIT.H + De Figuranten & Pieter Ampe

Kinderen niet toegelaten

Shuttle to lust



19:45 - 21:00

18:30 - 19:45

Genre
culinair

Duur
75 minuten

Aantal personen
+/- 85 hongerigen

 op locatie - reserveren - 15€ per persoon

Schuif je benen onder de tafel van een ander en laat je 

eens culinair verwennen! De beste hobbykoks van Kuurne 

nodigen je bij hen thuis uit om te komen eten en ser-

veren voor 15 euro per persoon een hoofdmaaltijd met 

bijpassende drank. Geen punten, geen gedoe, wel 100% 

sfeer en gezelligheid als smaakmaker van een heerlijke 

maaltijd.

Bij wie en waar je gaat eten kom je pas op zaterdag 24 

september via SMS te weten. Wat er op het menu staat, 

heb je wel deels zelf in de hand. Er is keuze uit di-

verse culinaire thema’s: Italiaans, spicy wereldkeu-

ken of degelijke Vlaamse kost, vegetarisch,… De rest 

mag je aan ons overlaten, wij beloven je een culinair 

gezellig avontuur. Plaatsen zijn beperkt en zeer ge-

geerd, op tijd reserveren is de boodschap!

Eten bij mensen



FAQ
Is Splinters het nieuwe Can’Art?

Splinters wordt georganiseerd door hetzelfde team achter kunstenfestival Can’Art. 

Na 10 edities was het tijd voor iets nieuws, dus werd de boeg omgegooid. Splinters 

wordt zeker anders dan Kunstenfestival Can’Art, maar we zijn zeker dat wie graag 

Can’Art at, Splinters ook zal kunnen smaken!

Waar is Splinters eigenlijk?

Overal! Hoeve Vandewalle doet dienst als centrale locatie, maar het grootste deel 

van de namiddag en avond gaat door op verplaatsing. De precieze locaties houden 

we nog even geheim, maar op 24 september loodsen we je per SMS doorheen een per-

soonlijk parcours van optredens & performances.

Dus ik moet inschrijven?

Als je graag artiesten wil ontdekken dan is het nodig om je in te schrijven. Je 

krijgt natuurlijk wel de vrijheid om je eigen parcours in elkaar te puzzelen, 

aangepast aan je muziek/theater/performance/kunst-smaak. Inschrijven kan op 28/08 

op het marktplein van Kuurne of vanaf 28/08 op deze website.

Maar... Je kan op 24 september ook een deeltje van de optredens (en een pintje) 

meepikken zonder dat je daarvoor hoeft in te schrijven.

En hoe raak ik dan overal?

Lang leve de fiets! We voorzien voldoende verplaatsingstijd tussen de optredens 

en op elke locatie staan vrijwilligers klaar om je de weg te wijzen. We raden af 

om met de auto te komen, parkeerplaats zoeken bezorgt je toch alleen maar een hoop 

stress. Ben je iets minder mobiel? Geef dat dan aan bij je inschrijving en dan 

zorgen wij voor een gepaste oplossing.

Cool! Maar wat kost dat dan?

Da’s gemakkelijk: niets natuurlijk. Net zoals kunstenfestival Can’Art blijven alle 

optredens gratis.



MET DANK AAN

EXSITED
e x c i t e d  t o  e x c i t e  y o u

webdesign - webhosting
domeinnamen - nieuwsbrief

visitekaartjes - alle drukwerk

www.exsited.eu

Brugsesteenweg 376, Kuurne

VERBEKE-TYTGAT
Bloemen

en
planten

Bavikhoofsestraat 96
Kuurne

WWW.VERBEKE-TYTGAT.BE

NOVABIL KORTRIJK

met de steun van


