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Beste organisator, 

 

Hasselt is een bruisende cultuur- en evenementenstad. Er worden jaarlijks duizenden straatfeesten, vieringen, projecten 

en feesten georganiseerd door o.a. straatcomités, ontmoetingscentra, zorginstellingen en verenigingen. 

Speciaal voor jullie als organisator, maar ook voor alle Hasseltse artiesten die meer podiumkansen verdienen, maakte 

de stad Hasselt het reglement ‘artistiek aanbod’. Wil je op jouw activiteit of feest een Hasseltse artiest, creatieveling, 

muziek- of toneelvereniging een podium geven? Dan kan je onder bepaalde voorwaarden de helft van de uitkoopsom 

terugbetaald krijgen (max. 500 euro). 

 

Lees hier welke artiesten je bijvoorbeeld kan vragen om je activiteit op te luisteren. Ken je zelf nog een andere 

(Hasseltse) artiest? Die kan te allen tijde worden toegevoegd aan de lijst, door contact te nemen met 

cultuur@hasselt.be. 

 

 

 

 

Joost Venken    Habib El Ouakili 

Schepen van cultuur   Schepen van evenementen 

 

  

mailto:cultuur@hasselt.be
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LIJST ARTISTIEK AANBOD 

Ariald 

Muziek 

Ariald bestaat uit Senne Driesen en Gorik en Dries Desmet. Dries deed ervaring op in de folk wereld, Gorik in 

de rockmuziek en Senne is een bluesbassist die over de grenzen heen kijkt. Zij brengen een vernieuwde kijk op 

folk in de vorm van experimentele, dansbare muziek. 

 

Praktisch: 

Duurtijd: ca. 120 min. 

Nodig: PA installatie, 2x DI, micro’s (voor gitaar, doedelzak, thin whistle, accordeon en viool). 

Uitkoopsom: 300 € 

Contact: Dries Desmet, 0472-34 56 08, driesdesmet89@hotmail.com 

Beat me up, Scotty 

Muziek 

Beat me up, Scotty brengt aanstekelijke samba, percussie, drums… en telt een zeventien leden. Hun ritmes 

zijn toegankelijk voor jong en oud. Ze speelden al op heel wat feestelijkheden in en buiten Hasselt, waaronder 

de Jeneverfeesten. 

 

Praktisch: 

Duurtijd: overeen te komen (rustpauze nodig na iedere 20 min.) 

Nodig: 20 m² 

Uitkoopsom: 400 € 

Contact: Erik D’ Espallier, 0476-22 09 10 en Vanessa Bijnens, 0476-27 06 65, nesbijnens@yahoo.com 

Facebook: Beat met up, Scotty 

 

CandleBags 

Muziek 

CandleBags is een tweeledige band, no-nonsense rock met een vreemd en vuil kantje komt het dichtst in de 

buurt. Maar je hoort er evengoed invloeden in uit de stonerrock, bluesrock, newwave. 

Tijdens een concert word je meegesleept door de zwoele stem van Inge en multi-instrumentalist Dirk, die gitaar 

en drum moeiteloos combineert alsof ze nooit los van elkaar hebben bestaan. 

We speelden al in de Muziekodroom, CaféCafé, Gentse feesten, festival Dranouter, Genk on Stage, Trefpunt 

Gent, Bevrijdingsfestival (NL) … 

 

Praktisch: 

Duurtijd: ca. 45 min. 

Nodig: PA met voldoende kanalen minstens 4 monitors. Exacte gegevens kunnen worden doorgemaild. 

10m² . Extra: kunnen PA ook zelf voorzien + 150 euro. 

Uitkoopsom: 300 € 

Contact: Inge Henrotay, candlebags.band@gmail.com tel. 0495-90 04 05, 

www.facebook.com/Candlebagsmusic/ 

 

Wartaal 

Muziek 

Wartaal speelt Nederlandstalige gitaarpop voor iedereen. Noem het hedendaagse kleinkunst of muziek met 

poëtische ondertoon. Ward brengt zelfgeschreven nummers in de moedertaal ideaal voor een intieme setting 

met enkel akoestische gitaar en stem. 

 

Praktisch: 

Duurtijd: 30 min. à 1 uur 

Nodig: (stroomaansluiting e.d.)  

Solo: versterking van 1 stem (SM57, microfoonstand) en gitaar (via DI). Versterking afhankelijk van de ruimte 

van de zaal. 

mailto:candlebags.band@gmail.com
http://www.facebook.com/Candlebagsmusic/
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Nodige ruimte: (aantal m² e.d.) plaats voor 1 stoel en 1 microfoonstand is voldoende. 

Uitkoopsom: 200 € 

Contact: Ward Van de Velde, 0496/64 49 43, wartaalmuziek@gmail.com 

www.vi.be/wartaal, www.facebook.com/wartaal 

 

Orbit Folks 

Muziek  

Orbit Folks is een project van Limburger-wereldburger Martijn Vanbuel, bassist en componist, die alle 

levenservaring en muzikale ervaring opgedaan heeft in muzikale scenes in Parijs, Shanghai en Taipei in één 

project laat samenkomen. Jazz, rock, folk en wereldmuziek in een creatieve eigenzinnige mix. Met een all-star 

line up van de beste en bekendste Limburgse jazz musici, en ook de mogelijkheid tot kleinere formaties.  

 

Praktisch: 

Duur van het optreden: 1 à 2 uur 

Nodig: Technisch: 3 stroompunten; drums 1x snare, 1x kick, 2x OH, 1x hihat; bas: 1x mic, 1x DI; gitaar: 1x mic; 

keys: 2x stereo DI; electronica: 1x stereo DI; trompet: 1x mic; sax: 1x mic 

Uitkoopsom: 200 euro (btw incl.) per muzikant. (max 7 muzikanten) 

Contact: Martijn Vanbuel, martijnvanbuel@gmail.com, www.orbitfolks.com 

 

Volkskunstgroep De Boezeroenen 

Dans en Muziek 

De Boezeroenen bestaan sinds 1976, en organiseren elk jaar het Internationaal Folklorefestival in Kuringen. Zij 

richten zich op het levend houden en uitdragen van Vlaamse tradities en volkskunst via volksdans en 

volksmuziek. De dansers en muzikanten zijn tussen 3 en 60 jaar oud, onderverdeeld in verschillende groepen. 

De demonstratiegroep bestaat uit een 30-tal jongeren tussen 16 en 25 jaar. Deze groep brengt een 

podiumprogramma van traditionele Vlaamse volksdans met live muziek en aangepaste kledij. Zij namen reeds 

in heel Europa en daarbuiten deel aan festivals. 

 

Praktisch: 

Duurtijd: tussen 15 min. en 120 min. 

Nodig: elektriciteit (indien mogelijk een muziekinstallatie en 6 microfoons), omkleedruimte, podium van 10 x 10 

( minstens 8 x 8m), liefst geen ongelijk oppervlak 

Uitkoopsom: 350 € + verplaatsingskosten 

Contact: Monique Aerts, 0486-32 89 26, info@boezeroenen.be www.folklorefestivalhasselt.be 

Accordeonclub Con Amor 

Muziek 

Deze accordeonclub uit Godsheide brengt een gevarieerd aanbod en treedt zeer regelmatig op. 

 

Praktisch: Duurtijd: 60 min. 

Nodig: plaats om te spelen ca. 15m² 

Uitkoopsom: 200 € 

Contact: Rina Bortels, 011-22 54 39, paumen.jean@telenet.be - www.conamor.be 

Cosmo Dance Company vzw 

Dans 

Cosmo heeft verschillende wedstrijdteams en High Level groepen in de leeftijden van 6 tot + 20 jaar. Er kunnen 

dansacres verzorgt worden in de stijlen: moderne dans, showdance en HipHop. 

 

Praktisch: 

Duurtijd: naar keuze 

Nodig: muziekinstallatie, belichting (is niet noodzakelijk), m² afhankelijk van het aantal dansers 

Uitkoopsom: 50 € (choreografie) + 10 € per danser 

Contact: Stefanie Achten, 0479-42 41 75, info@cosmodancecompany.be – 

www.dansgroepcosmo.be 

mailto:wartaalmuziek@gmail.com
http://www.vi.be/wartaal
http://www.facebook.com/wartaal
mailto:martijnvanbuel@gmail.com
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The Dallas Project 

Muziek 

The Dallas Project is een New Wave/Rock band bestaande uit ervaren muzikanten in zowel studio-als livewerk. 

De band maakt aanstekelijke eigen nummers waarbij de melancholische sound en meeslepende sfeer van de 

New Wave 80ies nooit ver weg is. Live brengt The Dallas Project een mix van hun eigen muziek en de beste 

New Wave 80ies klassiekers (U2, The Cure, The Simple Minds, enz…) 

 

Praktisch: Duurtijd: 70 min. 

Nodig: stroomaansluiting, ev. P.A en licht, 18 m² Uitkoopsom: 300 € 

Contact: Rudi Jongen, 0476-95 85 54, thedallasproject@hotmail.com - www.thedallasproject.be 

Deborart 

Dans 

Deze act brengt een spectaculaire demonstratie van luchtacrobatie: een acrobatische dans in de lucht. Door 

gebruik te maken van licht, doeken, een ring en aangepaste kostuums is dit aanbod geschikt voor zowel 

binnen- als buitenlocaties. Eventueel te combineren met steltlopen en dans. 

 

Praktisch: 

Duurtijd: tissu/ring act: 10 min. Show op maat: overeen te komen. Steltlopen max. 60 min. Nodig: 

Acrobatische dans: podium of ruimte van 4,5m x 4,5m, beschikbare hoogte tot aan het plafond minstens 4,5m 

Tissu act: beschikbare hoogte tot aan het plafond minstens 6m, ophangpunt met draagkracht van minstens 500 

kg. 

Ringact: enkel indien er een takel wordt voorzien. Beschikbare hoogte tot aan het plafond minstens 5m, 

ophangpunt met draagkracht van minstens 400 kg. 

Geluidsinstallatie 

Uitkoopsom: 600 € voor 1 act, 900 € voor 2 acts (op dezelfde dag), duo acrobatie 1200 €, allen 

excl. reiskosten. 

Contact: Deborah Van Genechten, 0491-12 11 09, info@deborart.net - www.deborart.net 

Het Genootschap ter bevordering van de Voordracht- en Vertelkunst 

Woordkunst 

Het Genootschap vertelt verhalen en draagt poëzie voor, zowel voor volwassenen als voor kinderen. Hilde 

Wouters, Noël Marechal en Godfried Kippers speelden al op verschillende gelegenheden (gedichtendag, toast 

literair, bibliotheken, huiskamervoordrachten, bij scholen en evenementen…), meestal met muzikale 

begeleiding. 

 

Praktisch: 

Duurtijd: overeen te komen 

Nodig: 6m² (voor 3 à 4 mensen), afhankelijk van het aantal toehoorders en de ruimte moet er soms een 

geluidsinstallatie voorzien worden. 

Uitkoopsom: 70 € (1 persoon), 140 € (2 personen), 210 € (3 personen), 300 € (4 personen) Contact: Hilde 

Wouters, Noël Marechal en Godfried Kippers, info@hetgenootschap.be - www.hetgenootschap.be 

Hasselts Symfonieorkest 

Muziek 

Het Hasselts Symfonieorkest startte in 1980 en groeide uit tot een semiprofessioneel orkest onder leiding van 

Valentijn ten Haaf. Het orkest brengt muziekwerken van in de Barok tot moderne muziek, en probeert steeds, 

ook door allerhande projecten, haar grenzen te verleggen. 

 

Praktisch: Duurtijd: 60 min. 

Nodig: tussen 10 en 60m² (afhankelijk van de groep) 

Uitkoopsom: varieert tussen 400 € en 1 000 € (de grote van de groep is bespreekbaar – van strijktrio tot 

symfonisch orkest) 

Contact: Daniël ten Haaf, 0479-34 92 61, info@hasseltssymfonieorkest.be - www.hasseltssymfonieorkest.be 

Het Hasselts Toneel 

Toneel 
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Dit gezelschap bestaat al sinds 1964 en heeft een uitgebreid palmares. Het streven om kwaliteitsvol theater te 

brengen loopt als een rode draad door de geschiedenis van het Hasselts Toneel. Alle genres komen aan bod: 

komedies, kluchten, drama’s, trillers, toneelspelen,…. 

 

Praktisch: 

Duurtijd: 90 à 120 min. (afhankelijk van de productie) 

Uitkoopsom: 500 € (alleen in de eigen zaal) 

Contact: Adelin Collas, 0498-68 10 87 – info@hethasseltstoneel.be - www.hethasseltstoneel.be 

Kantikune 

Muziek 

Kantikune is een solidariteitskoor dat liederen uit alle werelddelen brengt, zowel a capella als met instrumentale 

begeleiding (bijv. charango, viool…). Kantikune verzorgde al diverse optredens in heel het land. 

 

Praktisch: 

Duurtijd: overeen te komen Nodig: 6 x 3m² Uitkoopsom: 250 € 

Contact: Hugo Keunen, 011-82 49 52 of 0497-08 35 08, info@kantikune.be - www.kantikune.be 

Lieve Pollet 

Woordkunst 

Het verhaal van Herkenrode is een verhaal dat eeuwenoud is, maar op een meeslepende manier tot leven 

wordt gebracht door Lieve Pollet, die sterk verbonden is met de ontwikkelingen op de site van Herkenrode, 

zowel de abdij- als de kloostersite. 

 

Praktisch: 

Duurtijd: overeen te komen, max. 50 min. 

Nodig: indien voor grote groepen, microversterking, koffie voor de spreekster 

Uitkoopsom: 25 €, over te maken aan vzw Patrimonium Herkenrode (BE02 0016 1436 5340 met 

vermelding ‘verhaal door lieve pollet’) 

Contact: Lieve Pollet, 0496-58 74 57, lieve_pollet@skynet.be 

Manteliusensemble 

Muziek 

Sinds het ontstaan in 1985 wordt dit ensemble geleid door Jos Cuppens. Zowel binnen als buiten de 

landsgrenzen verwierf het ensemble bekendheid, met een veelzijdig repertoire van vier- tot twaalfstemmige 

religieuze en profane muziek, van zowat alle genres en stijlperiodes, en met een voorliefde voor oude en 

hedendaagse Vlaamse en Engelse meesters. Het ensemble treedt regelmatig op, al dan niet met instrumentale 

begeleiding, en neemt deel aan internationale wedstrijden en – concerten. 

 

Praktisch: 

Duurtijd: overeen te komen 

Nodig: techniek en ruimte overeen te komen afhankelijk van het programma Uitkoopsom: 

500 € voor een a capella optreden 

800 € voor een concert met een minimale instrumentale begeleiding (bijv. piano) Contact: Peter Aendekerk, 

0471-34 19 61 – peter.aendekerk@telenet.be - www.manteliusensemble.be 

Koor Margoda 

Muziek 

Margoda is een gemengd koor van ca. 30 zangers dat al 50 jaar religieuze en profane klassieke muziek brengt. 

Zowel polyfonie als romantiek of hedendaagse klassieke muziek kunnen aan bod komen. Dit koor staat onder 

leiding van Guy Franssen. 

 

Praktisch: 

Duurtijd: tussen 30 min. en 90 min. Uitkoopsom: 

een mis of een concert van 30 min.: 500 euro. een volledig concert (60 min.): 1.000 euro. 

Prijzen zonder instrumentale begeleiding. 

Contact: Paul Hobin, 011-32 50 61, paul.hobin@telenet.be - www.margoda.be 
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Militza Zulay Vélez Ruiz 

Dans 

 

Deze ‘latina’ brengt een hele waaier aan dansstijlen: salsa, merengue, bachata… Zowel een show als een 

workshop latino dans, flamenco- of buikdans behoort tot de mogelijkheden. Ook voor kinderen! Ze trad al op 

voor TVL, de Voorzorg, KAV, Saka Saka… 

 

Praktisch: 

Duurtijd: overeen te komen 

Nodig: muziekinstallatie en ev. microfoon, min. 5 m² 

Uitkoopsom: 130 € voor het eerste half uur en 70 € per extra half uur 

Contact: Militza Zulay Vélez Ruiz, 0485-39 03 54, militzalabarbara@hotmail.com Facebook: milydanseres 

Militza 

Mondo Djembe 

Muziek, Dans, Toneel 

Mondo Djembe is een muzikaal collectief. We verzorgen optredens en muziek en dansworkshops. 

 

Optreden Djembé (5 à 8 muzikanten). 

We spelen muziek geïnspireerd op de traditionele djembéritmes van West-Afrika. Duur: 30 à 60 min. 

Uitkoopsom: 300 € 

 

Workshops en animaties: Djembé: initiatieworkshop 

Eco-percussie: workshop met wegwerpmateriaal (potten, pannen, blikken, emmers…) 

Afrikaanse dans: met live percussiebegeleiding Samba: Braziliaanse percussie 

Uitkoopsom: 125 € 

  

Wij hebben in de loop der jaren heel wat ervaring opgebouwd met activiteiten voor mensen met een beperking. 

 

Praktisch: Nodig: 15 m² 

Contact: Luc Tureluren, 0495-45 12 64, djembeles@yahoo.com- www.mondodjembe.be 

Popkoor Moosa-iek 

Muziek 

Zangvereniging Moosa-iek heeft een uitgebreid repertoire maar brengt hoofdzakelijk gospel- en popmuziek. Ze 

luisterden al heel wat vieringen op. 

 

Praktisch: Duurtijd: 60 min. 

Nodig: verhoog of podium, piano, ruimte voor 35 personen Uitkoopsom: 500 € 

Contact: Liesbet Ven – 0494 54 76 89 – ven.liesbet@telenet.be of info@moosaiek.be 

Piquet 

Muziek 

Experimentele pop met transoceanische vocalen. We speelden al in de Muziekodroom, 

Muziekgieterij, Ancienne Belgique, Het Depot, op KPM, Pukkelpop,… 

 

Praktisch: 

Duurtijd: ca. 45 min. 

Nodig: 15 stopcontacten, PA met voldoende kanalen minstens 4 monitors. Exacte gegevens kunnen worden 

doorgemaild. 10 m². 

Uitkoopsom: 300 € 

Contact: Lien Moris, 0498-82 73 84, lienmoris@gmail.com Facebook – piquetmusic 

Familie Schouterden 

Muziek 

mailto:ven.liesbet@telenet.be
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De familie Schouterden telt 2 muzikanten en 1 geluidstechnieker. Ze brengen een gevarieerd aanbod op 

keyboard, alt sax, tenor sax, trompet, klarinet, accordeon en zang. Hun repertoire is zowel Nederlandse als 

Franse, Engelse en Duitse songs, maar ook rock ’n roll, disco, enz… 

 

Praktisch: 

Duurtijd: overeen te komen, max. 4u Nodig: stroomaansluiting en 12 m² 

  

Uitkoopsom: 100 € 

Contact: Ivan Schouterden, 011-25 16 10, ivan.schouterden@skynet.be 

Jordy en Wesley Slingers 

Muziek 

De gebroeders Slingers spelen beiden keyboard en brengen rock, pop, kerstmuziek, klassiek… Ze zijn leerling 

aan het jeugdmuziekatelier in Hasselt, en traden al op bij diverse Hasseltse evenementen. 

 

Praktisch: Duurtijd: 60 min. 

Nodig: stroomvoorziening en podium 

Uitkoopsom: 25 € per persoon per uur 

Contact: Jordy Slingers, 011/25 25 93, tyros_91jordy@hotmail.com 

 

White Trash Dating Service "Coke, blackjack and hookers" 

Muziek 

Na ruim zijn sporen te hebben verdiend bij The Demon Teds, Reverend Hotrod & The Praised Sinners, The 

Fortune Kings, Suncourt Ramblers, Johnny Trash, Crystal & Runnin'Wild en Million Dollar Sunrise trekt Koen 

Marcel Depreitere onder de naam White Trash Dating Service er samen met Jesse 'James' Lagiewka - jobbish 

hippies, Tijuana Zebra - gewapend met een akoestische gitaar, een kontrabas en door rock'n'roll en vooral door 

het leven verweerde stemmen en een exquise verzameling niet alledaagse countrysongs. Zij worden 

geflankeerd door Michael Pettitt op Kentucky mandoline, Marcel Blues - Kazoo - op mondharmonica en Peter 

Bos op elektrische gitaar. Miserie, ellende, drank, drugs, vrouwen passeren allen de revue en ze weten waar ze 

het over hebben, ze hebben het allemaal aan den lijve meegemaakt. 

White Trash Dating service grossiert met "coke, blackjack and hookers" in het oeuvre van onder andere Eddy 

Rabbit, Buck Owens, Hank III, Johnny Paycheck en Roger Alan Wade maar maakt ook uitstapjes naar andere 

genres waarbij beide heren hun voorliefde voor oude hardrock - Judas Priest, Motörhead of Danzig om er maar 

enkele te noemen - niet onder stoelen of banken steken. White Trash Dating Service brengt acoustic city cuntry 

en vindt zelf dat daar geen verdere uitleg bij hoort. It's all in the name! 

 

Praktisch: 

Duurtijd: 2 x 45 min. standaard, maar is bespreekbaar 

Nodig: optreden kan volledig akoestisch versterkt met eigen PA of op podium - min. 2 x 4 m Uitkoopsom: 750 € 

inclusief geluidsinstallatie (tot 150 personen) 

Contact: Koen Depreitere, 0496-21 39 35, koenmarceldepreitere@gmail.com 

www.facebook.com/whitetrashdatingservice. 

Youtube : https://www.youtube.com/playlist?list=PLBIkc04JH_uMQj2UJENGeBkH3JFeUkWEp 

Soundcloud : https://soundcloud.com/koen-marcel-depreitere/sets/hunksvilledcrecordings2018 

 

Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Kuringen 

Muziek 

Deze harmonie uit Kuringen brengt hedendaagse harmoniemuziek, lichte en populaire (hits) muziek en 

filmmuziek. Ze luisteren religieuze en andere plechtigheden op, brengen aangepaste muzikale programma’s 

voor kinderen, begeleiden solo artiesten (zang en instrumentale ensembles) en kleine ensembles met 

aangepaste muziek (hout, koper, quartet, quintet,…) 

 

Praktisch: 

Duurtijd: tussen 60 en 90 min. 
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Nodig: 35 pupiters en stoelen (plaats om te spelen – minstens 10m x 7m) Uitkoopsom: concert met volledige 

bezetting, duur 1 uur: 500 € Contact: Marleen Reymen, 0496-38 92 96 , ceciliakuringen@gmail.com - 

www.ceciliakuringen.be 

Ensemble Susato 

Muziek 

Deze instrumentale blokfluitgroep bestaat uit een tiental enthousiastelingen, die graag allerlei feestelijke 

gelegenheden opluisteren. Voor de kerstperiode brengen zij een aangepast programma met kerstliederen. Ze 

treden elk jaar op in het Stadsmus. 

 

Praktisch: 

Duurtijd: 30 min., 45 min. of 60 min. Nodig: 10 stoelen voor de muzikanten 

Uitkoopsom: 100 € of 200 € (afhankelijk van de duur en grootte van het programma) 

Contact: Liesbet Marcoen, 0479-30 14 85, houben.marcoen@gmail.com 

Sfeerband Toeternietoe 

Muziek 

Toeternietoe Hasselt ontstond in maart 1997. Wij zijn een groep enthousiaste koperblazers en brengen sfeer- 

en ambiance muziek voor jong en oud bij alle gelegenheden. 

 

Praktisch: 

Duurtijd: 2 x 45 min. of 3x 30 min. Nodig: 20 m² om ons op te stellen Uitkoopsom: 300 € 

Contact: Pascal Tesseur, 0476-82 74 92, info@toeternietoe.be - www.toeternietoe.be 

Tomi y su Timbalight 

Muziek 

Liefhebbers van salsa en live muziek kennen hem als charismatische zanger, maar Tomás Sotolongo Fuentes 

(Tomi) heeft nog veel meer noten op zijn zang. Toen hij 15 was, stroomde hij al in op het Conservatorium 

Fernando Carnicer, in Havana, en sindsdien heeft de muziek hem niet meer losgelaten. Vanuit zijn klassieke 

(opera)achtergrond heeft hij allerlei verschillende muziekstromingen verkend, om zich uiteindelijk te ‘settelen’ in 

de Cubaanse salsa. In 2002 is hij geëmigreerd naar België, waar hij al snel naam maakte als zanger bij 

verschillende bands, zoals Grupo Doble Impacto, Grupo Contrabando en La Excelencia. In 2010 vond Tomás 

dat het moment was aangebroken om zijn eigen band op te richten, met als resultaat Tomi & su TimbaLight. De 

band telt maar liefst 11 muzikanten afkomstig uit Cuba, België en Duitsland, maar nu allen woonachtig in 

Brussel en omgeving.  

Ze spelen de Cubaanse salsavariant die tegenwoordig ‘timba’ wordt genoemd, maar in een iets mildere vorm. 

Hun muziek moet in de eerste plaats dansbaar zijn, maar daarnaast ook toegankelijk zijn voor niet dansende 

‘luisteraars’, vandaar de naam TimbaLight. Bandleider Tomi is niet alleen een gedreven zanger, maar ook 

arrangeur en componist, en in zijn nieuwe band heeft hij zich omringd met ervaren topmuzikanten. Samen met 

zijn pianist Norman Peplow ( arrangeur en componist ) heeft de band de Europese touch!!! De combinatie van 

de Latin en Europa smaak. Doel is de Cubaanse muziek naar een hoger niveau te tillen en te verspreiden door 

heel Europa of, waarom niet, de hele wereld. 

Begin vorig jaar (2011) is hun eerste promo-cd “Mi timba” opgenomen met daarop drie eigen nummers: ‘Mi 

Timba’, ‘La Fiera’ y ‘Confesiones’. Maar de plannen voor het eerste ‘echte’ album liggen al klaar. Het wordt een 

album met voornamelijk eigen composities, aangevuld met nummers van andere Cubaanse arrangeurs en van 

de Duitse Pianist Norman Peplow. Dit album met de titel ‘MI TIMBA’ zal 12 puur Cubaanse dansnummers 

bevatten, met bijdragen van enkele verrassende gastmuzikanten. De opnames zullen zowel in België als in 

Nederland plaatsvinden. Momenteel wordt er nog druk geschreven aan teksten, muziek en arrangementen. 

Enig geduld is dus nog wel op zijn plaats, maar intussen zijn Tomi & su TimbaLight al regelmatig op 

verschillende podia in België, Duitsland, Frankrijk, Luxembourg en Nederland te vinden. 

 

Praktisch: 

Duurtijd: 90 min. of 2 x 45 min. of 3 x 30 min. 

Nodig: 10 monitors, 1 lead micro, 4 backing micro’s, 2 micro’s voor de conga’s, 8 micro’s voor 

de ritmesectie en 1 bass ampli. Uitkoopsom: 2 000 € 

Contact: Tomàs Sotolongo Fuentes, 0472-48 73 48, tomiysutimbalight@gmail.com - www.tomiysutimbalight.be 

Web: http://www.tomiysutimbalight.be/ 
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Official videoClip FIN DE SEMANA: https://www.youtube.com/watch?v=3o_z8Vlj2Ow Official videoClip MI 

TIMBA: https://www.youtube.com/watch?v=lkwMLnjwdZo 

Guido Tournelle 

Muziek 

Accordeonist Guido Tournelle brengt aangename achtergrondmuziek - populaire deuntjes, evergreens en 

hedendaagse songs - op scholen, straatfeesten en BBQ’s. Hij speelde al op de Jeneverfeesten, Dwars door 

Hasselt… 

 

Praktisch: 

Guido Tournelle zelf (accordeon): 65€ (max. 1u30) Accordeontrio: 150€ (max. 1u30) 

Trio met accordeon, piano en saxofoon als basis: 195€ (max. 1u30) Kwartet met zang, marimba, 

piano en accordeon: 240€ (max.1u30) Nodig: stroomaansluiting en podium 

Contact: Guido Tournelle, 0496-42 47 34 

Arne Van Coillie 

Muziek 

Jazzpianist Arne Van Coillie verandert de plaats van uw evenement door een juiste muzikale omlijsting in een 

stijlvolle pianobar, een chique nachtclub of een rokerige speakeasy. Dit kan zowel solo als in duo (met 

contrabas), trio (met bas en drums of blazer) of kwartet; dit kan met jazzstandards, met bossanova, met eigen 

werk of met een mix... 

 

Praktisch: 

Duurtijd: 2 x 60 min. of 3 x 40 min. 

Nodig: licht, stroomaansluiting, vaste ondergrond, overdekking. Bij meer dan 250 personen moet met een 

geluidsfirma worden gewerkt. Benodigde ruimte is afhankelijk van het aantal muzikanten (indicatie: 4 x 6m 

(voor het kwartet) . Voor solo-optredens is een gestemd akoestisch instrument nodig. 

Uitkoopsom: 250 € per muzikant + 6% btw indien van toepassing 

Contact: Arne Van Coillie, 0475-40 78 47, arne.van.coillie@telenet.be www.arnevancoillie.be 

Kim Versteynen 

Muziek 

Kim Versteynen is een professionele zangeres met een repertoire van jazz, bossa nova/brazil, pop. U vindt 

hieronder haar speciale projecten. Er kan ook à la carte worden gewerkt of in grotere bezettingen en zelfs met 

een kerstrepertoire. Neem gerust contact op voor meer info en opties. 

Duo: In "Here's To Life" brengen Kim Versteynen en Arne Van Coillie (piano) eindelijk het songrepertoire dat 

bijna nooit gehoord wordt. https://www.facebook.com/ToDreamersAndTheirDreams/ 

Trio: standaards door zang, piano en contrabas 

Kwartet: ‘Kim in the Middle’ brengt vocale jazz met popinvloeden alsook eigen werk, begeleid 

door piano, contrabas en drums. 

  

Praktisch: 

Duurtijd: 2 x 50 min. 

Nodig: licht, stroomaansluiting, evt. een podium. Bij meer dan 250 personen moet met een geluidsfirma worden 

gewerkt. De nodige ruimte voor het kwartet is 4 x 6m 

Uitkoopsom: 250 € per muzikant + 6% btw indien van toepassing 

Contact: Kim Versteynen, 0498-33 19 01, kimversteynen@gmail.com - www.kimversteynen.com 

Koninklijke Harmonie Hasselt 

Muziek 

De Koninklijke Harmonie Hasselt, nu onder leiding van dirigent Jos Meynen, is door de jaren heen uitgegroeid 

tot een stevig muzikantenkorps, maar heeft ook majoretten en een trommelkorps. 

 

Praktisch: Duurtijd: 60 min. 

Nodig: 10m², verlichting, 40 stoelen 

Uitkoopsom: 500 € 

Contact: Edgard Vandormael, 0475-44 82 12, p/a ivo.arijs@telenet.be - www.khh.be 
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Koninklijk Virga-Jessemannenkoor 

Muziek 

Dit mannenkoor brengt geestelijke en profane liederen onder muzikale begeleiding, en treedt ook soms op in 

samenwerking met solisten. Dit koor begon als kerkkoor maar breidde het repertoire steeds meer uit, en nam al 

enkele cd’s op. Het staat onder leiding van dirigent Jan Billion. 

 

Praktisch: Duurtijd: 60 min. 

Nodig: stroomaansluiting en een podium voor ca. 20 personen 

Uitkoopsom: 250 € 

Contact: Emile Kranzen, 011-22 31 94, Emile.kranzen@skynet.be - www.virgajessemannenkoor.be 

Vocal Fun 

Muziek 

Het Hasseltse Popkoor Vocal Fun zet elk podium in vuur en vlam met bekende pophits van artiesten als Robbie 

Williams, Queen en The Black Eyed Peas. De enthousiaste zangers en zangeressen zorgden voor sfeer op tal 

van evenementen, zoals de Hasseltse Jenverfeesten, Gin Street, privé-feesten en kerstmarkten. Vocal Fun: 

da’s ambiance verzekerd! 

  

Praktisch: 

Duurtijd: max. 2 uren aanwezigheid. Optredenduur zelf te bepalen binnen deze tijdspanne, met een maximum 

van 2 x 45 min. 

Nodig: stroomaansluiting en plaats voor geluidstechniek, podium van 6 x 4m of 8 x 3m (niet nodig bij een 

akoestisch optreden). 

Uitkoopsom: 500 € incl. PA & geluidstechnieker middelgrote tot grote ruimtes, feesten), 400 € incl. kleine 

installatie, micro’s & geluidstechnieker (kleine ruimtes), 350 € voor een akoestisch optreden (heel kleine 

ruimtes + mobiel, eventueel ook buiten). 

Contact: Marleen Minten - 0475-29 17 53, Rita Keunen - 0477/33 38 84 – info@vocalfun.be www.vocalfun.be 

Het Volgende Punt 

Muziek 

Deze zanggroep telt 16 mannenstemmen. Hun aanbod is erg gevarieerd: pop, folk, kerstliederen, maar ook 

vrolijke liederen uit alle eeuwen en in verschillende talen. Begeleiding door een accordeon kan ook. Ze zongen 

al op de Jeneverfeesten, de kerstmarkt, beKOORlijk, Hasselt ziiingt… 

 

Praktisch: 

Duurtijd: 2 x 30 min. 

Nodig: eventueel een podium, nemen ongeveer 3 x 6m in. 

Uitkoopsom: 350 € 

Contact: Norbert De Bruyne, 0478-33 20 56, norbert.de.bruyne@telenet.be - www.hetvolgendepunt.be 

Koninklijke Harmonie Demergalm Godsheide 

Muziek 

Deze harmonie uit Godsheide, die in 2013 haar 50-jarig bestaan vierde, biedt een gevarieerd concert of 

serenade aan. Het muzikaal aanbod bestrijkt alle genres van klassiek tot rock en hedendaags. Indien mogelijk 

wordt het programma aangepast aan de vraag en de omstandigheden. 

 

Praktisch: Duurtijd: 60 min. 

Nodig: 40 stoelen, indien mogelijk een podium (plaats om te spelen 40 m²) Uitkoopsom: 425 € 

Contact: Roeland Gevers, 011-21 06 81, info@demergalm.be - www.demergalm.be 

Toneelgroep Eenhoorn 

Toneel 

Toneelgroep Eenhoorn vzw brengt al sinds 1964 amateurtheater op de planken in het gezellige theatercafé  

’t Schuurtje in Sint-Lambrechts-Herk. Deze enthousiaste, diverse groep brengt 3 producties in verschillende 

genres, van november tot april. 

 

Praktisch: Duurtijd: 90 min. 
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Uitkoopsom: 450 € (met 1 consumptie per persoon) 

Contact: Ron Rerren en Luc Pardon, 0476-69 52 47, eenhoornhetschuurje@gmail.com 

 

Thrive 

Muziek 

Thrive is een rockband die een stevige set brengt met hoofdzakelijk eigen nummers aangevuld met af en toe 

een cover. Wij bieden het publiek een energie-gedreven optreden met alternatieve rock en een eigen sound die 

voort gestuurd wordt door het geluid van ronkende elektrische gitaren met een melodische zang. 

 

Praktisch: Duurtijd: max. 1u30 

Nodig: min. 12 m² - beschikken zelf over een aparte technische rider, wel via mailtje doorgeven. Uitkoopsom: 

max. 250 €, te bespreken 

Contact: Patrick Ackermans, 0491-74 55 07, ackermans.patrick@gmail.com - www.facebook.com/trivingmusic 

Andrea Schòn 

Muziek 

We hebben verschillende formules met of zonder techniek en installatie. Wij brengen de beste Duitse, Engelse, 

Nederlandse en Franse songs in onze optredens. 

Eén voor één gekende nummers die iedereen kan meezingen, dit zijn zowel middag- als avondshows. 

Ambiance verzekerd. 

ANDREA SCHÖN reeds meer dan 6 jaar uw Duitse schlager zangeres. Treed op in traditionele Tiroler 

klederdracht en brengt de Tiroler sfeer een beetje korter tot bij u. Ze brengt gekende Duitse schlagernummers. 

MIKE GRONDY reeds meer dan 24 jaar uw allround artiest, acteur, presentator en 

zanger. Heeft reeds met de grootste BV’s samen gewerkt van Willy Sommers, Gunther Neefs, Adamo, Paul 

Michiels en Bart Peeters van grote tot kleine podia’s, van Tv shows tot senioren namiddagen. Zijn muziek pallet 

gaat van Frank Sinatra tot Frans Bauer. 

Van Franse chanson tot Vlaamse schlagers en Engelstalige hits. Top ambiance waarbij hij zijn publiek betrekt 

en entertaint. 

Gekend voor zijn presentaties van modeshows, evenementen, voorstellingen, shows,… op zijn gekende manier 

met een snuifje humor en dit mogelijk in het Nederlands, Frans als Engels. 

  

Praktisch: 

Duurtijd: 2 x 45 min. of middag-avondprogramma 2 x 1u30 Nodig: stroomaansluiting, podium indien mogelijk 

Uitkoopsom: 400 € (zonder Pa en technieker) of 650 € (middag-avondprogramma – 

geluidinstallatie, belichting, technieker inbegrepen) 

Contact: Andrea Schòn, 0489-01 50 98, andreaschón@telenet.be - www.andreaschòn.be 

Tasty Town Big Band 

Muziek 

Tasty Town Big Band genaamd naar de stad van de smaak (22 muzikanten) heeft als doel, de Big Band cultuur 

in de ruimst mogelijke zin te bevorderen. Ze spelen hoofdzakelijk muziek uit de swing periode (1930 tot midden 

de jaren 40) zoals: Duke Ellington – Count Basie – Quincy Jones 

– Sammy Nestico – Frank Sinatra… 

 

Praktisch: 

Duurtijd: 2 x 45 min. 

Nodig: podium van 10 x 5 m met daarop nog een extra podium van 4 x 3 m x 40 cm hoogte – 3 

stroomaansluitingen - 15 stoelen 

Uitkoopsom: 1 000 € (excl. p.a. installatie) 

Contact: Ludo Coenen, 0478-45 19 48 – 011-33 33 57, info@tastytownbb.be - www.tastytown.be - 

www.facebook.com/Tasty-Town-Big-Band 

Theatergroep Hendrik & Co 

Theater 



 
 

 

 14                                                                                                                  

 
 

 

Hendrik, de ‘ster’ van Hendrik & Co geeft uw festival of evenement kleur. Zijn sympathieke persoonlijkheid 

werkt inspirerend en met slechts een paar stukjes stoepkrijt weet hij zijn publiek te vermaken, te verrassen en 

soms zelfs te bedonderen… 

 

Praktisch: 

Petit Bizar: 4 500 € (prijs voor 2 dagen, 3 voorstellingen per dag – minstens 2 dagen na elkaar omwille van 

opbouw en afbouw van decor en tent) 

Car-o-Chieno: 1300 € per dag (3 voorstellingen) Vacance’13: 1350 € per dag (3 voorstellingen) 

Craie de Trottoir: 500 € per dag (3 voorstellingen) 

Contact: Danie Jordens, info@hendrik-en-co.be - www.hendrik-en-co.be 

Snakes in Exile 

Muziek 

Snakes in Exile is een Keltische, meerstemmige akoestische powerfolkband van Belgische bodem. 

Sinds 1992 begonnen ze als trio met Luc Baillieul (zang, gitaar), Peter van Aken (zang, accordeon) en Gert 

Meulemans (zang, bas) in de basisbezetting. In 2000 werd het instrumentarium van gitaar, accordeon en bas 

uitgebreid met percussie/slagwerk. In 2006 werd de band versterkt met Kristiaan Malisse als drummer. 

 

Praktisch: 

Duurtijd: min 2 x 50 min. 

Nodig: geaarde stroomaansluiting: verbruik totaal max. 4000W - Podium min 5 x 3m 

Uitkoopsom: 1150 € 

Contact: Peter Van Aken, 011-25 62 65 – 0494-64 23 31, snakes@snakesinexile.com - 

www.snakesinexile.com 

The Mystical Singers 

Muziek 

The Mystical Singers is een groep van enthousiaste singers. Zij brengen gospels en traditionals, waarbij de 

toeschouwer wordt aangemoedigd om vrolijk mee te zingen, mee te klappen op de tonen van de muziek. Hun 

enthousiasme, vrolijkheid, positieve energie, samenhorigheid, vriendschap willen zij overbrengen op hun 

publiek en alzo momenten van geluk creëren voor iedereen. 

 

Praktisch: 

Duurtijd en Uitkoopsom: 2 x 25 min. - 200 € 

2 x 35 min. - 300 € 

1 x 30 min. - 150 € 

Nodig: stroomaansluiting, indien nodig versterker, eventueel micro’s voor solisten, 

groot podium waar 25 à 30 personen kunnen plaatsnemen elk met een pupiter en dirigent met keyboard. 

Contact: Emmy Nickmans, 0486-75 13 48 of 011-37 50 65, emmynickmans@hotmail.com 

www.themysticalsingers.be 

Dirk Gerits 

Dans 

Robot animatie. Les geven in Feel the Ritm. 

 

Praktisch: 

Duurtijd: variable, 1 act is 3 à 4 min. of 2 x 45 min. animatie Nodig: hangt af van welk optreden 

Uitkoopsom: 250 € 

Contact: Dirk Gerits, 0465-71 76 07, dirk.gerits@hotmail.com 

 

Pleasure Punks 

  

Muziek 

Hasseltse funk-rock band met 4 leden. We staan open voor veel, we hebben ook al podiumervaring. 

 

Praktisch: 
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Duurtijd en Uitkoopsom: 1 x 45 min - 100 € (indien we volledig eigen PA meenemen) 

1 x 1u30 - 200 € (indien we volledig eigen PA meenemen) 

Nodig: PA installatie, 3 microfoons 

We werken digitaal dus voldoende kanalen vrij. 

Contact: Niels Hanne, 0474-71 04 56, realpleasurepunks@gm.co 

Sur Plus Band 

Muziek 

Sur Plus brengt een mix van de nieuwste lounge-club muziek en de beste klassieke jazz. Zij bestaan uit een 

basistrio van bas, piano en drum en kan aangevuld worden met zang, gitaar , sax … 

 

Praktisch: 

Duurtijd: 2 x 30 à 45 min. Nodig: ruimte 8 m² Uitkoopsom: 150 € per persoon 

Contact: Vittorio Simoni, 0477-41 65 71, victor@simoni.be 

David Demuynck 

Muziek 

David Demuynck is pianist en speelt een instrumentaal repertoire van Jazz standards en popmuziek. Er kan 

ook a la carte worden gewerkt met grotere bezettingen en/of zang. Contacteer ons gerust voor meer info en 

opties. 

 

Praktisch: Duurtijd: 2 x 50min 

Nodig: Verlichting; stroompunt; bij meer dan 200 personen moet er een geluidsfirma ingeschakeld worden. Dit 

kan ook via ons. Tot 200 personen voorzien we zelf versterking.; Voldoende ruimte om te spelen (afhankelijk 

van bezetting) voor een trio of kwartet is dit ongeveer 4x6m 

Uitkoopsom: 250€ per muzikant +6% BTW indien van toepassing. Contact: David Demuynck, 0473-87 72 82; 

info@daviddemuynck.com - www.daviddemuynck.com 

Viking Trio 

Muziek 

Het Viking Trio is een groep rond Hasseltse pianist David Demuynck. Ze spelen muziek gecomponeerd door 

hem. Geïnspireerd door zijn Zweedse achtergrond, maar ook door invloeden van over de hele wereld, spelen 

ze muziek die je kan beschrijven als een combinatie van rock, jazz en wereldmuziek. De stukken hebben soms 

een zeer filmische eigenschap, soms scheuren ze alsof ze op Werchter staan, soms zit er een ingetogen 

ballade in, soms een chille reggea. Zeer toegankelijke frisse muziek! 

 

Praktisch: Duurtijd: 2 x 50min 

Nodig: Verlichting, stroompunt, bij meer dan 200 personen moet er een geluidsfirma ingeschakeld worden. Dit 

kan ook via ons. Tot 200 personen voorzien we zelf versterking. Voldoende ruimte om te spelen: ongeveer 

4x6m 

Uitkoopsom: 750€ 

Contact: David Demuynck; 0473-87 72 82; info@vikingtrio.com - www.vikingtrio.com 

Tevona-Band 

Muziek 

De Tevona-Band bestaat uit 30 muzikanten met een verstandelijke beperking. Het instrumentarium bestaat uit: 

blokfluit, melodica, keyboards, Xylofoon, klokkenspel, pauken, drum, bugel, klarinet en klein slagwerk. Het 

repertoire gaat van licht klassiek over filmmuziek tot popsongs en Vlaamse schlagers. De Tevona-Band treedt 

op in heel Vlaanderen en soms in het buitenland. 

 

Praktisch: 

Duurtijd: Grote Tevona-Band 2 x 30 min. Nodig: stoomaansluiting en voldoende stoelen. Ruimte: 65 m² 

Uitkoopsom: 

Grote Tevona-Band: 30 muzikanten 500€ Middelgrote Tevona-Band: 12 - 15 muzikanten: 300€ Kleine Tevona-

Band: 8 muzikanten: 200€ 

Contact: Cindy Peeters, 011 37 70 29, cindy.peeters@tevona.be 
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Hepcats 

Muziek 

Hepcats is een professionele 8-koppige band met zangeres die authentieke swingjazz uit de jaren '30 en '40 

brengt. De band is op maat gemaakt van lindy hop dansers, maar is ook een prachtige (ook visueel!) feestband 

voor mensen die eens iets anders willen. Leader & piano: Arne Van Coillie en zangeres: Kim Versteynen; 

gitaar, contrabas, drums, tenorsax, trompet, trombone. 

  

Praktisch: 

Duurtijd: 2 x 50 min. 

Nodig: licht, stroomaansluiting, evt. een podium. Er moet een externe geluidsfirma worden voorzien. Contacteer 

ons voor meer details. 

Uitkoopsom: € 1300 + 6% btw indien van toepassing 

Contact: Arne Van Coillie, 0475 40 78 47, arne.van.coillie@telenet.be 

- https://www.facebook.com/HepcatsHasselt/ 

Horizon 

Muziek/Gedicht/Kunst/Tekenen/Klein Theater/Poppenkast/… 

 

Project Horizon, opgericht op 1 december 2017 door bezieler Guy Miermans, is een platform waarop 

kunstenaars van alle aard verzameld worden, met als doel warme momenten te verzorgen voor kleine groepen 

mensen (zoals een afdeling) in zorginstellingen. De zorginstellingen kunnen zelf bepalen welke artiest en 

kunstvorm zij wensen. Dit kan muziek, gedicht, beeldende kunst, schilder, Bio Danza, … zijn. 

Ons aanbod is groeiend en zeer uiteenlopend wat de kunstvormen aangaat. Het gaat van een karikaturist tot 

een muzikant, van een verteller tot goochelaar. 

Project Horizon tracht via fondsen, crowd-funding, bedrijven, … over de nodige financiële middelen te kunnen 

beschikken om deze artiesten te vergoeden zodat zij op regelmatige tijdstippen voor een warm moment kunnen 

zorgen zodat de bewoners van zorginstellingen kunnen genieten van het leven en hun dagelijkse 

bekommernissen zoals pijn, verdriet, eenzaamheid, sleur … even aan de kant kunnen schuiven voor een mooi 

warm sociaal en - onvergetelijk moment. 

 

Praktisch: 

Duurtijd: 1 uur (te overleggen tussen de zorginstelling en de artiest via Horizon) Uitkoopsom: 120 € per artiest 

Contact: Guy Miermans, 0485-27 26 36, guy.miermans@telenet.be of FB Guy Miermans. De website en 

verdere info zijn in aanmaak. 

QuiVive 

Muziek 

QuiVive, opgericht in 2008, is een solidariteitsband bestaande uit singer-songwriter Guy Miermans, zang en 

akoestische gitaar, die vooral Nederlandstalige moderne troubadourliederen schrijft en Bert Peyffers, die deze 

liedjes arrangeert en begeleidt met Cajon en tweede stem. Ons repertoir, bestaande uit zo’n 60 eigen werken, 

neemt jou mee naar een vrolijke herkenbare reis in ‘jezelf’, meestal met een lach, soms met een traan. Menig 

mens zingt al snel mee en danst en klapt spontaan op het ritme van onze liedjes. 

QuiVive speelt al jaren voor elk goed doel en wilt zich blijven inzetten voor een betere wereld voor ons 

‘allemaal’. QuiVive behoort als artiest ook bij Project Horizon dat warme momenten organiseert in onze 

zorginstellingen te Limburg. QuiVive verzorgt uw activiteit met een boeiend, warm & vrolijk optreden dat 

iedereen gelukkig stemt. 

 

Praktisch: 

Duurtijd: 1,5 uur of 2 x 45 minuten. 

Uitkoopsom: 400 € (voor grote evenementen vanaf 50 personen is de prijs 500 €) Via Project Horizon is de prijs 

75 € per artiest voor een uur per afdeling en per zorginstelling. Voor project Horizon kan dit ook uitgevoerd 

worden door Guy Miermans alleen! 

Voor ‘goede doelen’ is de prijs altijd bespreekbaar! 

Nodig: QuiVive brengt een eigen installatie mee en heeft enkel toegang tot een stroombron nodig. Het kan zelfs 

akoestisch doorgaan in kleine ruimtes. 

Bij grote evenementen, vanaf 100 personen, dient de organisator zelf voor een aangepaste geluidsinstallatie te 

zorgen! Een klein hapje en enkele consumpties zijn geen must maar welgekomen! 
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Contact: Guy Miermans, 0485-27 26 36, guy.miermans@telenet.be of FB Guy Miermans 

God Save The Kinks 

Muziek 

Liveband die de muziek van The Kinks eert met klassiekers zoals Lola, You really get me, Waterloo Sunset, All 

day and all of the night, Sunny Afternoon, … 

 

Praktisch: 

Duurtijd: 1 uur tot 1u30. 

Uitkoopsom: 500 € 

Nodig: stroomaansluiting via PA – 16A/220V. Ruimte: 4 x 4m. 

Contact: Frank De Roeck, 0472-90 29 34, frank.de.roeck1@telenet.be – 

www.facebook.com/godsavethekinkstributeband 

FCKabul 

Muziek 

FCKabul is het Limburgse antwoord op de hiphop-invasie uit Nederland. Hun eerste single genaamd “Meisjes 

moeten kunnen dansen” werd uitgebracht door Universal. Hiermee werd de band meteen opgepikt door diverse 

radio en tv-stations (Q-Music, MNM, Jim Tv,…) waar ze hun single met een opgemerkte act wisten te brengen. 

Ook in het concertcircuit werd de band enthousiast onthaald. Zo deden ze onder andere het voorprogramma 

van Gers Pardoel, Kraantje Pappie en van ’t Hof van Commerce in een uitverkochte AB, ze speelden op 

Suikerrock, Genk on Stage, meerdere malen in de Antwerpse Arenbergschouwburg, in een live uitzending van 

Café Corsari (één), Pukkelpop en als slotact op het Q-Beach House. 

  

Praktisch: Duurtijd: 40 min. 

Uitkoopsom: 650 € (vervoer en eigen geluidstechnicus inbegrepen) 

Contact: Anton Clijmans, 0485-19 07 72, fckabul@gmail.com – www.fckabul.com 

TWO 4 YOU 

Muziek 

Two4You is een duo dat nog puur akoestisch de mooiste songs brengt van de jaren 60 tot heden…. Alle songs 

worden live en tweestemmig gezongen door Natalie die ook zorgt voor de percussie en Marc die daarbij ook 

gitaar speelt. Wij verzorgen de muziek op allerlei gelegenheden: recepties, huwelijksmissen, 

pensioenvieringen, buurtfeesten, babyborrels enz… 

 

Praktisch: Duurtijd: 1 uur 

Nodig: 20 m² ruimte 

Uitkoopsom: 150 € 

Contact: Marc Vanherck, 0478-88 79 34, vahema@telenet.be 
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REGLEMENT ARTISTIEK AANBOD 

Artikel 1 

De gemeenteraad keurt de aanpassing aan het stedelijk reglement ‘arstistiek aanbod voor Hasseltse 

organisatoren’ goed, zoals vastgelegd in volgende artikels. 

Artikel 2 

Voor zover de kredieten voorzien zijn in het budget op actie 'artistiek aanbod’ (9.2.2 Voeren van een 

ondersteunings- en coachingsbeleid voor culturele organisatoren, partners en projecten) wordt onder de hierna 

vermelde voorwaarden een stadstoelage verleend aan organisatoren die artiesten boeken om op te treden op 

Hasselts grondgebied. 

Artikel 3 Toepassingsgebied 

1. Enkel optredens binnen de sectoren woord, muziek, theater, dans en performance komen in aanmerking. 

Na rechtstreekse afspraken met degene die een optreden zal komen verzorgen, dient de organisator een 

aanvraag in bij de dienst cultuur, uiterlijk vier weken voor de activiteit. De gevraagde tussenkomst kan 

nooit meer dan de helft van de uitkoopsom van de artiest/vereniging bedragen, met een max. van 500 

euro. 

2. Het akkoord is pas definitief na de goedkeuring door het college van burgemeester en schepen en de 

bevestiging door de dienst cultuur. 

3. Hasselaren en Hasseltse verenigingen die een act kunnen verzorgen, kunnen zich te allen tijde aanmelden 

via cultuur@hasselt.be. De cultuurdienst bundelt het aanbod voor organisatoren in een suggestielijst. 

Artikel 4 Aanvraagcriteria 

1. De organisator die gebruik maakt van dit aanbod toont aan dat hij behoort tot een van de volgende 

groepen: 

a. sociaal-culturele, culturele, jeugd- en sportverenigingen 

b. verenigingen waar armen het woord nemen 

c. ontmoetingscentra 

d. straat-, buurt- en wijkcomités 

e. zorginstellingen en sociale verenigingen 

f. de gevangenis 

g. andere vzw’s die publiek toegankelijke evenementen organiseren 

h. het college van burgemeester en schepenen kan gemotiveerde wijzigingen of aanvullingen op 

bovenstaande lijst toestaan 

 

2. De organisator toont aan dat de act op Hasselts grondgebied zal plaatsvinden. 

3. De organisator geeft aan met welke artiest of vereniging hij afspraken gemaakt heeft. 

4. De organisator toont aan dat het evenement geen privé karakter heeft. 

5. De organisator zet, indien het om een openbaar evenement gaat, de info in de databank van Uit in 

Vlaanderen zodat het op de website van www.uitinhasselt.be kan gepromoot worden. 

6. Elke organisator kan slechts éénmaal per jaar beroep doen op deze tussenkomst. Deze ondersteuning is 

niet verenigbaar met andere vormen van projectsubsidies van de stad Hasselt. 

Artikel 5 Financiële tussenkomst 

De tussenkomst wordt verleend in de vorm van een terugbetaling, ter waarde van 50% van de uitkoopsom, met 

een max. van 500 euro. 

Artikel 6 Afhandeling 

Met het oog op de uitbetaling van het subsidiebedrag verstrekt de organisator binnen de 2 maanden na het 

plaatsvinden van het initiatief: 

• Promotiemateriaal van de activiteit en/of uitnodiging met vermelding van het optreden en het logo van de 

stad 

• Een betalingsbewijs of getekende verklaring over het optreden, met vermelding van het bedrag 

Artikel 7 
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Dit reglement treedt in werking vanaf de goedkeuring door de gemeenteraad en vervangt het bestaande 

reglement van 24 april 2012. 


