Vrijdag 1 juli
BBQ FRY-DAY 18:00

Iedereen gezellig aan de BBQ.

SMAECK 20:00

DJ-talent uit de regio! Smaeck
zal de vrijdagavond knallend
beginnen met hun mix van
Deephouse en Techno.

GIRLSLOVEDJS 21:30

GirlsLoveDJs a.k.a. Rob Zwart is
een Amsterdamse DJ en producer
die, samen met zijn MC, garant
staat voor een energieke set.

DIGGY DEX 22:45

Heerlijke zomerse hip-hop
met Nederlandstalige teksten.
Mellow beats en lekkere flow,
dat is Diggy Dex ten voeten uit.

STTRBSTN 0:00 - 1:30 (einde)

STTRBSTN is een van de meest
energieke freestyle acts van dit
moment. Zelfs je goudvis twerkt
mee als STTRBSTN de draaitafels overneemt!

IN DE CONTAINERS
Silent Disco, Lounge & Music,
Karaoke, Tafelvoetbal.

Zaterdag 2 juli
ELASTIEK SMAAKT! 17:00 - 19:30
Live-cooking met The leon Jazz
Society en Los Guantanameros.

OUD SCHUIM 19:30

Deze hippe gasten raken je met
hun dansbare beats, catchy
feel-good melodieën en scherpe
teksten.

OCEAN ALLEY 20:35

De zeskoppige band all the way
from Sydney(!) staat garant voor
zomerse vibes, springerige
reggae en spannende, lang
uitgesponnen psychedelica.

RED VULTURES 21:40
Red Vultures is de hoop in bange
dagen van de lokale rock, die je
sokken er af zullen rocken!
BAZZOOKAS 22:45

Frontman Bazz pronkt dit jaar
op de Elastiek-poster! Hun act:
magisch, explosief en episch.
Binnen no-time stuitert iedereen
mee op de ska-dans. Kom kijken
en laat de muziek inslaan als een
bom: KABOEM!

BEAT THE STONES 0:20 - 1:30 (einde)

Zoals je van ons gewend bent,
sluiten we de zaterdag af met
een knallende feestband. Pak die
vrijheid, overschrijd je grenzen
en incasseer die muzikale tik
tegen de billen!

CONTAINERSESSIES
ART FELIXX

19:00 & 20:30
Catchy melodieën en energieke
liveshow van nieuw opkomende
Nederlandse popartiest.

ISABELLE AMÉ

19:00 & 20:00
Singer-songwriter vol Nederlandse
nuchterheid met vleugjes Jason
Mraz en Dire Straits.

ROSJAH FARI

19:30 & 21:00
Dit multiculturele broederschap
brengt je dampende en dansbare
Roots Reggae.

Zondag 3 juli
BEIAARD CONCERT 12:15

Beiaardier Roy Kroezen brengt
hits van Herman Brood, Beach
Boys, Rihanna, Billy Joel en Sting
vanuit de Beekse kerktoren!

THE BRAHMS 14:30

Zomerse festivalknallers maar
ook melodische, meer meeslepende songs. Een van de meest
veelbelovende bands van dit
moment.

RALPH DE JONG 15:35
Bluesliefhebbers opgelet!
Ralph de Jong draait al zo’n
25 jaar mee: “Vol van leven
en barsten van de energie,”
dat is hij ten voeten uit.
BELLS OF YOUTH 16:55

MARVELIOUS

TRIP TO DOVER EN DJ BAS

20:00 & 21:00
Dansbaar, muzikaal kundig
gesmeed en in zijn algemeenheid
vrolijk makend.

EN DAARNA:

Silent Disco, Lounge & Music,
Karaoke, Tafelvoetbal.

Afterparty: 20:45 - 23:00 (einde)
Trip to Dover, klinkt als: Dave
Grohl’s tweelingzus ontmoet één
Chemical Brother op ‘n Roxette
concert. Samen met ElastiekDJ Bas verzorgen zij dit jaar de
Elastiek afterparty, zodat je het
weekend met een knal afsluit!

STOOMBOOT 13:00 & 15:00
Belgische singer-songwriter
brengt zachte luisterliedjes vol
ELASTIEK.NL/ kleine observaties.

BIKSEBAZAAR

THEATER
THEATER VAN DE DROOM

13:30, 14:30, 15:30 & 16:30
container op festivalterrein
Straattheater - Poppen - en
Figurentheater: met Mime,
Maskers en Marionetten.

CHERRY SISTERS

19:30 & 20:30
Popmuzikant met dromerige
stem die je meevoert naar een
andere wereld.

13:00 & 17:00
Melodische en catchy pop met
warme vocalen en strakke
drums.

14:00 - 17:00
Spel, muziek en theater in het
thema: tijdreizen voor kinderen
in de basisschoolleeftijd.

THE KIK 18:10

BOHEMIAN BETYARS 19:30

WISEMÄN

KINDERPROGRAMMA

KOENK

Neerlands bekendste Nederbietband The Kik ken je vast als voormalige huisband van DWDD en
van hun hit ‘Simone’. Geïnspireerd door grootheden uit de
sixties, vol gouden melodieën
en spitsvondige teksten.

CONTAINERSESSIES

12:30 - 14.00
Smul van pannenkoeken en optredens van Peer de Graafmachine.

Bells of Youth is veel haar, vijf
persoonlijkheden en één band.
Ze maken popliedjes en delen
vriendschap. Ze zijn punk op z’n
Blondies en rock-‘n-roll op z’n
Fleetwood Macs.

Hongaarse Speedfolk, Ska,
Freak en Punk dat is Bohemian
Betyars. Als laatste act op het
hoofdpodium zullen zijn de
Vrijthof nog eens goed door
elkaar schudden.

AMADO

PANNENKOEKENCONCERT

17:00 - 20:00
container op festivalterrein
Zeefdruk- en theaterperformance
door illustratief kunstenaar
Koen Ketelaars.
13:30, 14,30 & 16:00
entree bij de Bikse Bazaar
De fameuze Cherry Sisters, de
slechtste variété-act ooit, spelen
in een klein vaudeville theatertje.

KESKENOATE: SUBLIMATIE

13:00 - 18:00
Caravan bij entree Bikse Bazaar
Stap in de bijzondere Keskenoatecaravan en verbaas jezelf!

BIKSE BAZAAR
11:00 - 17:00 Samen met winkeliersvereniging De Heerlyckheit
is er flink gesleuteld aan de opzet
van de jaarlijkse Hilvermert, met
als resultaat: De Bikse Bazaar!
Het muziek- en theateraanbod is
aanzienlijk uitgebreid en de lokale
winkeliers en verenigingen presenteren zich op ludieke wijze.
Kom heerlijk struinen!

ZINGENDE DIVA’S

Chique diva’s brengen een
mobiele, muzikale en theatrale
act vol humor.

BE-BRASS BAND

Brass band met opzwepende
nummers en een spetterende
performance.

A BATACUDA

OP ZOEK NAAR JOHAN

14:00 & 15:20
‘Brabicana’, oftewel akoestische
folk afgewisseld met stevige
coutry-blues en roots songs in
het Brabants.

THE FIVE FOLKERS 13:20 & 18:00
Vrolijke Ierse folkmuziek
geïnspireerd door de tijdloze
Dubliners.
THE NORTH COLOR 14:20 & 17:00
Americana en folk vervlochten
met experimentele indie-rock en
hier en daar een vleugje electro.

23-koppige sambaband
maakt vrolijke opzwepende
Brazilliaanse muziek.

LODEWIJK ZINGT 14:00 & 16:20

HET MOTIEF

CRONIES 16:00 & 19:00
Singer-songwriter duo zorgt
voor kleine, pure, akoestische
en ijzersterke liedjes.

Romantische liedjes en puntige,
humoristische gedichten.

MEEZINGKOOR

Deze jongens en meiden
verrassen met een hippe
popmedley. Meezingen mag!

KIKI METTLER

Singer-songwriter met mooie,
kwetsbare en autobiografische
liedjes.

GROOT GEMENGD MDTC ORKEST
Kleurrijke muzikale klanken van
leerlingen en docenten van het
Muziek Dans Theater Collectief
Hilvarenbeek.

FAGOT GENOT

Een dubbelriet-ensemble waar
iedereen welkom is.

Lodewijk ontroert met een
klein liedje.

ZONDER GROND 16:00 & 18:00

Folkformatie creëert een sfeervol geluid met meerstemmige
zang en wisselende bezetting.

MULCH 17:20 & 19:00
Akoestische set van psychedelische rockband die het experiment niet schuwt.
EN DAARNA:

Silent Disco, Lounge & Music,
Karaoke, Tafelvoetbal.
Uitgebreide bio’s en
achtergronden vind je op:

ELASTIEK.NL

