▼▲▼ HEKEROCK FESTIVAL 2018 ▼▲▼
Op 21 april verwelkomen we jullie graag op Hekerock, ons jaarlijkse festival
dat plaatsvindt op ons chiroterrein. Wederom hebben we ons uitgesloofd
om er een onvergetelijke editie van te maken. Hieronder un petit resumé
van wat jullie allemaal te wachten staat.
▼▲▼ TERREIN
Zoals elk jaar toveren we ons
terrein weer om tot een plaats van
ontspanning, genot en ontlading.
Naast de verschillende podia zal je
ook voldoende randvertier en
chillspots
terugvinden.
Een
photobooth,
stelling
en
een
heerlijke eettent zal ook dit jaar
deel
uitmaken
van
onze
plattegrond. Elk jaar komen we met
nieuwe ideeën en inzichten om ons
terrein in te kleden naar de wensen
van de jaarlijkse Hekerock-ganger.
▼▲▼ MUZIEK
➢ Clémentine
Straight outta France! Deze knappe jongedame resideert in Lyon en komt voor
Hekerock graag een dagje af om alle bezoekers een onvergetelijke avond te laten
beleven. Als host van Mellow Madness op LYL radio weet ze als geen ander om
te gaan met beats en tunes en zo zal ze haar set ongetwijfeld voldoende kleur
geven om nog dagen over na te praten.
➢ Soul’Art
Soul’Art is een hiphopgroep met leden afkomstig vanuit heel België. Van
Mechelen tot Vilvoorde, van Les Ardentes tot Laundry Day. Dit ensemble heeft
heel België al doorkruist om menig man te overtuigen van hun opvattingen.
Met songs in drie
verschillende
talen
(Nederlands, Frans en
Engels) proberen ze
de
taalbarrière
te
doorbreken om zo in
heel de wereld hun
boodschap over te
brengen. Be prepared!

➢
Sagat
Wiet Lengeler is de naam
achter
dit
muzikale
meesterbrein. Zijn muziek
is te omschrijven als
alternatief
en
experimenteel, maar als
producer en onderdeel van
platenlabel Vlek zeker
kwalitatief hoogstaand.
Deze man is een vaste
waarde in het Brusselse en
met Hekerock hoopt hij zijn doorbraak verder te realiseren.
➢ 2 Times Nothing
Deze Brusselse band speelt een mix van jazz, elektronisch en alles wat zich
daartussenin bevindt. Met leden geboren na het millennium (no joke!) ogen ze
groen achter de oren, maar niets is minder waar. Onder het goedkeurende oog
van alom bekende DJ en producer Lefto en met betrekking tot Perron zes hebben
ze het potentieel om uit te groeien tot een nationale weelde.
➢ Asa Moto
Last but not least, deze Gentse producers weten als geen ander ‘geluid’ om te
toveren tot ‘muziek’. Onderdeel uitmakende van het beste label van België,
DEEWEE, geven ze een nieuwe definitie aan de term Elektronica. Met meerdere
invloeden, van house tot afro, kleuren ze hun set in als een waar ‘chef-d'œuvre’.
Kom allemaal meegenieten van hun dubbele(!) set op Hekerock.
Nog veel meer bands kan je ontdekken via Facebook of op onze posters die je in
het straatbeeld zal tegenkomen.
▼▲▼ DRANK & ETEN
Wie denkt aan Hekerock, denkt aan (lekker) eten. Elk jaar weten we weer onze
bezoekers te overtuigen met heerlijke gerechten, gaande van tapas tot volledige
avondmalen, om zo de hongerlust van elkeen te kunnen stillen. Wederom zal er
een uitgebreide bierselectie (van InBev tot de lokale brouwer) aanwezig zijn om
de smaakpapillen van de decadente fijnproever te prikkelen. Benieuwd welke
gerechten we dit jaar serveren? Kom dan zeker eens een kijkje nemen!
▼▲▼ SFEER
Sfeer is onze drijfveer, een goeie sfeer is een goed festival. Niet onbegrijpelijk
dus dat we hier enorm veel aandacht aan besteden. Goede muziek, lekker eten,
voldoende chillspots, wat wenst een mens nog meer? Op Hekerock zal je je geen
enkel moment vervelen, kom dus zeker eens langs om een babbel te slaan met
de lokale Hekerock-fanaat of om je gewoon verschrikkelijk te amuseren.

▼▲▼ INFO & TICKETS
De deuren openen om 14u. Het laatste optreden eindigt rond 24u.
Na middernacht volgt de afterparty in ons allerbeste Jeugdhuis De ZoeNK.
Tickets zijn verkrijgbaar bij alle leiding, aspiranten en keti’s. Ook kan je online
(zoek ons op Facebook!) je ticket kopen of bij platenwinkel Bilbo Records op het
Ladeuzeplein in Leuven. Tickets kosten €6 in voorverkoop. Aan de kassa betaal
je €8.
Facebook: www.facebook.be/hekerockfestival
We hopen jullie van harte te mogen verwelkomen op 21 april! Tot dan!

