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Vrijdagavond 3 juli

Een weekend vol
muziek, theater
en meer..!
CAGARRO 20.30 uur

Deze twee broers timmeren momenteel hard aan de weg.
Naast optreden, produceren deze dj’s volop en zijn ze niet
meer weg te denken op alle lokale feesten.

DIO 21.30 uur

Ze noemen hem D I O! Deze Amsterdamse rapper
verrast in 2006 met de single: ‘Dom, Lomp en Famous’.
Vorige maand kwam zijn nieuwe album ‘De Man’ uit,
vol melodieuze, catchy songs.

WE ARE LOUD

22.30 uur
Het energieke DJ-duo We Are Loud knalt op de vrijdagavond
van Elastiek. Samen met Showtek scoorden ze een kneiter
van een hit met ‘Booyjah’ in de top-40.

STEEKJE LÖSS

23.30 uur - 00.30 uur (einde)
Deze mannen staan garant voor feest! In hun debuutjaar
draaiden ze al op onder andere de HBO intro, Festyland,
Wish Outdoor en Het Stuiterbal.

Zondag 5 juli

FACEBOOK.COM/ELASTIEK

#ELASTIEK2015

BEIAARD CONCERT

13.00 uur
Vanuit de Beekse kerktoren opent Gideon Bodden,
de dorpsbeiaardier van Hilvarenbeek, een bijzondere
muzikale opening van de Elastiek-zondag.

CURLY ICE 13.30 uur

Dit viertal maakt aanstekelijke pop- punkliedjes die je niet
zomaar uit je hoofd krijgt. De band heeft al meer dan honderd
shows gedaan door heel Nederland en ook in het buitenland.

DAIMY LOTUS 15.00 uur

Jong, Nederlands, veelbelovend én dit voorjaar gekozen tot
3FM Serious Talent. Daimy Lotus laat op Elastiek een mooie
mix van nieuwe soul, R&B en elektronische muziek horen.

RONDÉ

16.30 uur
Rondé wordt in 2014 op de Herman Brood Academie gevormd
rondom zangeres Rikki Borgelt. In oktober 2014 wordt Rondé
uitgeroepen tot 3FM Serious Talent en diezelfde maand wordt
ook hun single ‘Run’ 3FM Megahit.

SUNDAY SUN 18.00 uur

Sunday Sun brengt Elastiek zomerse en opgewekte sixtiessongs. Als je houdt van flowerpower sixties en seventies
muziek, zit je bij Sunday Sun gegarandeerd goed. Laat de zon
maar schijnen!

BROWNIE DUTCH 19.45 uur

Rick de Leeuw zet de avond letterlijk in vuur en vlam met
zijn sensationele vuurspuw-act: De dansende draak

Elastiek sluit af met zanger en producer Brownie Dutch, de
man in pak en altijd met zonnebril. Bekend van programma’s
Ali B op volle Toeren, De Muziekkaravaan en The Voice of
Holland. Soulmuziek uit de jaren 60-70, maar wel met een
hedendaagse sound.

NIEUW: ELASTIEK SMAAKT

20.45 uur - 22.45 uur (einde) - in de tent
Het Elastiek-weekend sluiten we dansend af met muziek van
Elastiek-DJ Bas in de tent op de Vrijthof!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TIJDENS DEZE AVOND...

Zaterdagavond 4 juli

AFTERPARTY

17.00 tot 20.30 uur - in de tent
Vijf Beekse restaurateurs van ‘De Vrijthof aan de Kook’
bereiden ter plekke jouw favoriete gerechten! Live cooking
in en rondom een sfeervol aangeklede tent op de Vrijthof.
Speciaal voor deze gelegenheid hebben we theater van
Canti Vaganti, een Nederlandstalige zanger Arjon Oostrom,
The Leon Jazz Society en Elastiek-DJ-Bas voor je
gearrangeerd. Etend, dansend en zingend ga je de
Elastiek-feestavond in! Info: www.elastiek.nl/smaakt

BLACK MARBLE SELECTION 20.30 uur

The Black Marble Selection is een Tilburgse formatie
van zes vrienden met een gedeelde passie voor Sixties,
Rhythm & Blues, Garage en Beat. De band onderscheidt
zich door dit fantastisch te combineren met het rauwe
stemgeluid van de frontman.

LUC OP VINYL 21.30 & 23.00 uur

Ga heerlijk uit je plaat op de meest uiteenlopende
muziek-genres van Luc’s immense vinylcollectie.

RILAN & THE BOMBARDIERS 22.00 uur

Een mix van rock ‘n soul met een vleugje hiphop en funk.
Rilan is met zijn enorme afro een opvallende verschijning.
Live wordt hij bijgestaan door zijn band The Bombardiers,
een negenkoppige formatie inclusief contrabas en DJ.

SESSION 23.30 uur - 01.00 uur (einde)

Dé coverband van dit moment! De band bestaat uit negen
enthousiaste, zeer ervaren muzikanten. SESSION speelt een
breed repertoire van bekende hits, classics, dance en rock
met maar één doel: het dak moet en zal eraf!

TIJDENS DEZE AVOND...

Rick de Leeuw zet de avond letterlijk in vuur en vlam met zijn
sensationele vuurspuw-act: De dansende draak.

KINDERPROGRAMMA

13.00 tot 17.00 uur – in en rondom de tent
Ook dit jaar is er op zondag weer een fantastisch kinderprogramma samengesteld voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
Spel, muziek en theater in het thema Superhelden!

HILVERMERT 11.00 tot 17.00 uur

Heerlijk struinen langs ruim 150 kramen in het Beekse
winkelhart gevuld met muziek en straattheater.

HET HILVERPODIUM 13.00 - 16.45 uur - Hilvermert
LOÏS & THE DIRTY HEROES 13.00 uur

Brabantse, alternatieve rockband met een killer frontvrouw.

SUZY RED 14.00 uur
Alle hoogtepunten van Pinkpop en Lowlands op een rij.
THE MOODS 15.00 uur
Deze harmonieuze samenstelling doet de jaren 60 herleven!
NO BRA’SS 16.00 uur - treedt ook op in de straten!
Een funky tienkoppige brassband met opzwepende
nummers en een spetterende performance!

STRAATTHEATER in de tent en op de Hilvermert
CANTI VAGANTI speelt diverse voorstellingen

Muziektheater waarin intiem theater, wereldmuziek en cabaret
elkaar ontmoeten. Het gezelschap is opgericht door de
Italiaan Bruno Gullo en de Beekse Kateleine van der Maas.

SULKY M1 met Compagnie mobil
Een hilarische spectaculaire straattheatervoorstelling
over eenzaamheid, die hartverwarmend is en niet alleen
omdat gespeeld wordt met vuur..!

