Vrijdag 7 juli
BBQ FRY-DAY

18:00 - 20:30
(reserveren: elastiek.nl/BBQ)
Start het overheerlijke Elastiekweekend met z’n allen aan één
lange, sfeervolle BBQ-tafel.

STEEKJE LÖSS

19:30 - 21:30 Hoofdpodium
Deze lokale helden openen
Elastiek dit jaar tijdens de BBQ
Fry-Day. Chille BBQ-beats tot
muziek waar jij na de afterdinner-dip niet op stil blijft staan!

MASSI

21:30 - 22:30 Hoofdpodium
Massi krijgt met zijn verfrissende
keuze van beats iedereen mee.
Autobiografische, harde teksten,
intense soul-achtige vocals o.b.v.
getalenteerde live-band.
Een geweldige ervaring.

FLAMBOYANT & FRIENDS

22:30 - 23:30 Hoofdpodium
Aanstekelijke funky draaistijl van
de beste Hip Hop, R&B, dancehall, trap, moombhathon, bass,
beats en house. Bovendien brengt
hij Nederlands meest pakkende
MC mee.

RAVE VAN FORTUIN

23:30 - 01:30 Hoofdpodium
Rave van Fortuin zal met een
knallende set de vrijdagavond
van Elastiek afsluiten.
Hoe? Het principe is eenvoudig:
er staan een aantal muziekgenres
op een rad en draaien maar!

Zaterdag 8 juli
CONCERT OP DE MERT - RSO

14:00 - 16:00 Hoofdpodium
Kaartverkoop: Primera Peter
Swaanen, Gouden Carolus en
Cultureel Centrum Elckerlyc.
Het Regionaal Senioren Orkest
uit Hilvarenbeek brengt met 80
gekwalificeerde muzikanten en
Beekse artiesten een sfeervolle
muzikale middag.

ELASTIEK SMAAKT

(vouchers: elastiek.nl/smaakt)
17:00 - 19:30 Rondom de tent
Live-outdoor cooking met:
‘T Hilverjazz Kwartet:
Beeks Jazz-ensemble onder
leiding van Koen Smits.
Vera Zané: Alternatieve rock
in een songwriter jasje.

MARTHE HAMERS

19:30 - 20:00 Klein buitenpodium
Deze Beekse singer songwriter
speelde in de steden van Australië.
Nu, na 5 jaar schrijven en spelen,
presenteert ze haar eigen sound.

PAT SMITH

20:00 - 21:00 Hoofdpodium
Deze frontman van de Haagse
band ‘Splendid’ startte sinds 2015
zijn succesvolle solocarrière.
‘Dreamgirl’ werd één van de
meestgedraaide hits van 2016.

FRENKY AND THE FREAKS

21:00 - 22:00 Tent
Deze unieke, energieke Nederlandstalige teksten, begeleidt
door stevige gitaren zijn niet in
een hokje zijn te plaatsen...

MARVELIOUS

21:00 - 22:00 Klein buitenpodium
Eigenwijze versies van ’80s-, ‘90sen electropop. Catchy melodieën,
soms gepimpt met rauwe gitaarrandjes, groovende ritmesecties
en strak toetsenwerk.

THE GRAND EAST

22:00 - 23:15 Hoofdpodium
Met invloeden van The Allman
Brothers, The Doors, Tom Waits en
Captain Beefheart. Rock ’n soul,
gebracht door een van enthousiasme
uit elkaar spattende band.

Zondag 9 juli
KINDERPROGRAMMA
12:00 – 17:00 Rondom de tent
Spel, knutselen, grime en ander
vermaak voor de jonge Elastiekers
in het thema ‘Circus’.

PANNENKOEKENCONCERT
13:00 – 14:00 Tent
Onder het genot van pannenkoeken
voor slechts €1,50, zingen, dansen
en springen de jongste Elastiekers
mee met Peer de graafmachine.

SUPER MOON

23:15 - 00:00 Tent
Zelf omschrijven ze het als
‘moonstruck future funk’.
Geïnspireerd op funklegendes
als The Meters (New Orleans) en
harmonie-zang a la Crosby, Stills,
Nash & Young.

BIKSE BAZAAR

BOGUS BROTHERS

00:00 - 01:30 Hoofdpodium
Deze oude bekenden sloten in
2007 het grote Elastiekfestival af.
Tien jaar later sluiten ze opnieuw
af op Elastiek-zaterdag.
Een dampende show met
hits van rock tot swing.

TEST JE DANS- EN ZANGTALENTEN IN DE CONTAINERS:
Naast de vaste muziekpodia vind je op ons terrein ook containers waar
je heerlijk kan meelallen met de karaoke of dansen in de silent disco.

12:00 - 13:00 Vanuit de kerktoren
Bredase stadsbeiaardier Paul
Maassen vertaalt op de beiaard,
live vanuit de kerktoren, songs uit
het programma van Elastiek 2017.

THE BLACK CULT

14:30 – 15:30 Hoofdpodium
Veelbelovende drie-mans garagerock/funk band. Ze speelden o.a.
op Incubate Festival, Noorderslag,
de Popronde, Zwarte Cross, Here
Comes The Summer en Paradiso.

ROSJAH FARI

15:30 – 16:15 Tent
Multiculturele reggae-band uit
Tilburg. Krachtige gitaarsolo,
dansbare melodieën en stevige
teksten met een sterke boodschap.

CARLY E

15:30 -16:15 Klein buitenpodium
Als cellist uit het Jeugdorkest
Nederland toerde ze de hele
wereld rond. Gevoerd door het
reizen, wonen en werken brengt
deze singer-songwriter haar
bloeiende muziek-scenes.

CHIGURH

23:15 - 00:00 Klein buitenpodium
Eigen nummers, beïnvloedt door
metal, gevoerd met rock maar
zonder grunts of klassieke zang.
Recht toe recht aan knallen met
her en der een gevoelig tintje.

BEIAARD CONCERT

ELASTIEK.NL/
BIKSEBAZAAR

RESERVOIR DOGS BAND
FT. GEORGE BAKER

16:15 – 17:30 Hoofdpodium
Op zondag zet The Reservoir Dogs
band samen met George Baker
een spetterende show met
Tarantino-hits neer op de Vrijthof!
11:00 - 17:00 in de winkelstraten
Na het succes van afgelopen jaar
komen de Beekse winkeliers van
De Heerlyckheit & Elastiek met
een nieuwe Bikse Bazaar! Vanaf
het Elastiekterrein loop je zo de
sfeervolle markt op waar Beekse
winkeliers en verenigingen
zorgen voor heerlijk shop- en
struinvermaak. Uiteraard vind je
er ook sfeervolle speelplekken
met muziek en dans.

NICK EN DE DOORSNEE

17:30 – 18:15 Tent
Nederpop met de zachte ‘G’!
Zie het als alternatieve Nederpop/
rock verwerkt met invloeden uit
blues, ska, rock en andere genres.

KIKI METTLER

17:30 – 18:15 Klein buitenpodium
Deze singer songwriter heeft niet
meer nodig dan een microfoon,
barkruk en akoestische gitaar
om je mee te nemen in haar
autobiografische liedjes waarin
ze niet schroomt om haar
kwetsbare kant te tonen.

THE ESKIES

18:15 – 19:15 Hoofdpodium
Ierse band vol blazers brengt folk
en jazz samen en zorgen voor
hossende Klezmer-tunes!

THE MOODS

19:00 – 19:45 Tent
De hippie familie van The Moods
surft op de golf van 60’s minded
music. Geïnspireerd door The
Beatles en The Grateful Dead
raakt het je fontanel tot aan je
kleine teen.

COSMIC MOTION

19:00 – 19:45 Klein buitenpodium
Vijfkoppige band uit Antwerpen
bestaande uit een zangeres, gitarist, drummer, bassist en pianist.
Ze spelen eigen nummers in hun
zelfbedachte genre; knuffelpop.

ANTWERP GYPSYSKA ORKESTRA

20:00 – 21:00 Hoofdpodium
Antwerpse groep met ijzersterke
internationale live-reputatie. Ruim
tien jaar lang staan ze garant voor
een waanzinnige mix van gipsy,
reggae, Balkanbeats en ska.

AFTER PARTY

21:00 – 23:00 Tent
Met z’n allen nog één keer de
voetjes van de vloer en proosten
op een fantastisch Elastiek 2017
met DJ Thomas & DJ Huub.

UITGEBREIDE BIO’S EN ACHTERGRONDEN: ELASTIEK.NL

