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 LOVE, WORK, SHARE PICKNICK 
 

BUDA piCkniCk 
zaterdag 15/09 van 19u30 tot 22u
BudafaBriek
De opening van een hoogst origineel gebouw, vraagt om een origineel feest! 

We nodigen iedereen die op zaterdag naar de opening komt uit om een zak te 

vullen met food en drinks. Met deze ingrediënten mixen barkeepers drankjes en 

bereiden koks en leerlingen van de Hotelschool St.-Niklaas hapjes. Ze maken 

knabbels met een zure, zoute, bittere, zoete en umami-toets. 

Met de bijzonder smakelijke medewerking van de Leielandscholen, campus

St.-Niklaas Kortrijk, Maes Inox en Miummm, Huis van de Voeding Roeselare

 EXPO’S / INSTALLATIES 
 

koen wAstiJn, nAomi kerCkhove,
D.A.e., CArl De keyzer, … 
zaterdag 15/09 van 19u30 tot 01u
zondag 16/09 van 14u tot 20u
BudafaBriek

De Budafabriek is naast een werk- en ontmoetingsruimte ook een 

tentoonstellingsplek. Tijdens het openingsweekend is dat duidelijk op alle 

verdiepingen!

Beeldend kunstenaar Koen Wastijn toont drie sculpturen in energiek neonlicht 

van verkeerswisselaars, waaronder in primeur ‘het Ei’ van Kortrijk. Een referentie 

naar het failliet van de mythe van snelheid, efficiëntie, rijkdom en vooruitgang. 

Docenten en studenten van Howest, gespecialiseerd in gaming en 3D 

onderzoeken wat ze kunnen toevoegen aan de straffe beelden van Carl De 
Keyzer. Een voorproefje voor een grote tentoonstelling in de Budafabriek vanaf 9 

maart 2013.

Naomi Kerkhove creëert een eigen miniatuurwereld met naald en draad. 

Haar adembenemende zwart-wit-installaties vormen de filmmaquettes voor de 

voorstelling Valies die ze in de Budascoop speelt. 

Vijftig internationale ontwerpers presenteren de resultaten en de 

werkprocessen van de Summerschool Creative Prototyping bij het Industrial 

Design Center. 

De keUken vAn Christine DUpUis
en thorsten BAensCh
zaterdag 15/09 van 19u30 tot 22u30
zondag 16/09 van 14u tot 18u
Paardenstallen Broelmuseum
toegang via korte kapucijnenstraat
Twee kunstenaars trokken de wereld rond met een elementair keukentje en 

landen finaal in de Paardenstallen van het Broelmuseum. In ruil voor uw lekkerste 

recept serveren ze u een dessertje of een heerlijke kom soep. 

BUDA
PICKNICK

(c) Koen Wastijn

(c) Dupuis & Baensch



still – koen moermAn 
zaterdag 15/09 van 19u30 tot 24u
zondag 16/09 van 14u tot 20u
de expo blijft open tot en met donderdag 4 oktober,
dagelijks van 19u30 tot 22u.
BudascooP
In diverse installaties isoleert Koen Moerman film-stills die op zich staande 

verhaaltjes worden. Elke still is één beeldje (1/24ste seconde van een film) die hij 

tijdens zijn werk als filmoperator bij Buda bij het monteren van de film bewaarde. 

Een reflectie bij het einde van het pellicule tijdperk in de cinema.

inDUstriAl Design Center AlUmni expo 2012
zaterdag 15/09 van 19u30 tot 22u30
zondag 16/09 van 11u tot 18u
de expo blijft open tot en met zondag 30 september van dinsdag tot 
vrijdag van 10u tot 12u en van 14u tot 17u en op zaterdag en zondag 
van 11u tot 17u. 
Broelmuseum
Elk jaar studeren ruim tachtig ontwerpers af aan het Industrial Design Center van 

Howest. Deze Bachelors en Masters Industrieel (Product) Ontwerpen komen 

terecht in de meest uiteenlopende bedrijven waar zij de boodschap van innovatie 

uitdragen. Hun namen zijn niet bekend. Toch werken ze aan de producten die wij 

misschien wel dagelijks gebruiken. 

  VOORSTELLINGEN / PERFORMANCES  
 

vAlies – nAomi kerkhove 
Voorstelling in BudascooP
zaterdag 15/09 om 21u en 23u & zondag 16/09 om 15u en 17u
gratis tickets enkel de dag zelf aan de infostand in de Budafabriek.

exPo in BudafaBriek
zaterdag 15/09 van 19u30 tot 01u
zondag 16/09 van 14u tot 20u

Multimediaal vormgeefster Naomi Kerkhove maakte in 2010 bij Buda het 

indrukwekkende White Out, een volledig handgenaaide miniatuurwereld die 

met behulp van vingercamera een intrigerende roadmovie werd. Dit jaar werkte 

Naomi in Kortrijk aan haar tweede productie: Valies. Dat werd een film met 

live acteurs waarbij muziek en beeld sterk met elkaar verbonden zijn. Valies is 

een fascinerende trip met een beelden die je doen wegdromen. De zwart-wit-

maquettes die in de Budafabriek opgesteld staan, vormen het decor voor de film 

in Valies…

De Morgen: “Naomi Kerkhove is een ambachtsvrouw nieuwe stijl: haar 

werk combineert de warme tastbaarheid van textiel met ‘kille’ multimediale 

spitstechnologie.”

Naomi Kerkhove studeerde in 2009 af aan het KASK in Gent als master multimedia/

activated space en werkte al eerder in Kortrijk. Ze is daarmee één van de jaarlijks 

ruim 150 kunstenaars die bij kunstencentrum BUDA aan nieuwe theater- en 

dansvoorstellingen werken en vervolgens door Europa toeren. 

(c) Koen Moerman

(c) www.gerald.be

(c) Kaat Peype



inverteD vision – teresA isABellA mAyer 
zaterdag 15/09 van 19u30 tot 01u
zondag 16/09 van 14u tot 20u
BudafaBriek
Samen met het Instituut voor Biologie in Berlijn en de faculteit psychologie van de 

universiteit van Innsbruck, ontwikkelde Teresa Isabella Mayer een technologische 

bril waarmee je letterlijk de wereld op zijn kop ziet. Wat als dansers die opzetten 

en wat als jij die opzet?

Teresa Isabella Mayer is choreograaf, performer en fotograaf. Ze leeft en werkt in 

Berlijn. 

niet voor pUBliCAtie - mArieke De mAré
zondag 16/09 van 14u tot 18u 
oxfam BookshoP, Budastraat 21
Je staat versteld van wat mensen achterlaten tussen boeken: 

boodschappenlijstjes, kladversies van een testament, het briefje op de 

keukentafel om de ruzie van gisteren bij te leggen,… De vrijwilligers van de Oxfam 

Bookshop op Buda stopten deze en andere intieme berichtjes in een bruine 

doos. Theatermaakster Mariek De Maré opent ze… Een inkijk in de intimiteit van 

de Kortrijkse lezers. 

Marieke De Maré studeerde aan Herman Teirlinck. Ze maakt verteltheater en 

radioverhalen. 

 DIY-WORKSHOP 
 

teChnologie voor nAomi
zaterdag 15/09 van 9u tot 01u
zondag 16/09 van 10u tot 17u
Presentatie van de resultaten oP zondag om 17u. 
BudafaBriek
In de voorstellingen en installaties van Naomi Kerkhove speelt textiel een 

levendige rol. Toch blijven heel wat technologische vraagstukken voor 

haar onopgelost. In deze workshop zoek jij mee naar de antwoorden. Op 

zaterdagmorgen krijg je een inkijk in haar werk, maar ook in de grenzen waarop 

ze botst. Al snel ga je zelf aan de slag met geleidende garens en textiel, met 

soldeerbouten, lilypads en Arduino.

Zin om mee te werken? Mail naar info@annamariacornelia.com.
We zijn niet alleen op zoek naar textieltechneuten, maar ook naar mensen met 

een oog voor mode. 

Deze workshop wordt georganiseerd door TIO3, het textielcentrum voor 

ondernemerschap, opleiding en ontmoeting in Ronse, i.s.m. Bekintex, Howest en 

VTI Ronse. 

© Walter Bickmann

(c) Anna MC



ko:Di’sAin 
zaterdag 15/09 van 9u tot 01u 
zondag 16/09 van 10u tot 20u. 
voor het publiek enkel toegankelijk op zaterdag van 19u30 tot 01u en 
zondag van 14u tot 20u.
BudafaBriek
Vijfentwintig new-school-doe-het-zelvers nemen als eerste het Budalab in de 

Budafabriek in gebruik. Met 3d-printers, lasercutters en een pak fantasie pimpen 

ze samen met jonge ontwerpers oude apparaten tot een opmerkzaam object. 

Stilaan bouwen ze een kleine expo met mixers die onderzeeërs werden en boilers 

speelgoed straaljagers. Op zondag ken jij de publieksprijs toe. 

Zin om mee te werken? Schrijf je in via kodisain@designregio-kortrijk.be

I.s.m. Elevenfeet, Fordesign en 5AM

worktABle – kAte mCintosh 
zaterdag 15/09 van 19u30 tot 01u
zondag 16/09 van 14u tot 20u
toegang individueel. Kinderen enkel onder begeleiding van één 
volwassene. 
Villa desmet-de Jaeger
dam 2 (naast Budafabriek)
Welkom in een kleine kamer van een riante villa volgestouwd met rekken vol 

objecten. Een vrouw overhandigt je de veiligheidsvoorschriften en nodigt je uit 

om één object te kiezen. Een theepot, paraplu, kerstversiering, een leesbril,… 

Ze leidt je naar een werktafel vol hamers, zagen, schroevendraaiers, scharen. 

Boven je tafel hangt een instructie die je gebiedt om je object te ontmantelen, te 

verbrijzelen of in stukken te slaan. Het begin van een nieuw creatief proces….

Kate McIntosh is afkomstig uit Nieuw-Zeeland. Ze volgde er een dansopleiding 

en werkt sinds 1995 bij diverse internationale gezelschappen. Sinds 2000 is ze 

gevestigd in Brussel, waar zij haar eigen werk maakt vanuit de organisatie Spin. Ze 

is regelmatig bij Buda in residentie. 

mensgeriCht ontwerpen
zaterdag 15/09 van 19u30 tot 01u
zondag 16/09 van 14u tot 20u
BudafaBriek
Goede ontwerpers vertrekken meer dan ooit vanuit de behoeften van de mensen 

voor wie het product of dienst ontworpen wordt. De Universiteit van Cambridge 

ontwikkelt tools waarmee je ervaart  hoe het voelt om een beperking te hebben. 

Welk probleem ondervindt je buurman met artrose bij het openen van een 

pot confituur? Hoe maak je een stadsplan voor bezoekers met glaucoom of 

tunnelzicht? Doe zelf de test!

(c) KO:DI’SAIN

(c) Kate McIntosh

(c) Kate McIntosh



 CONCERTEN & DJ’S 
 

Drie soorten concerten tijdens dit feestweekend: een aantal straffe bands 

op het podium in de bar op verdieping twee, akoestische pareltjes op het 

dakterras en tweehonderd fanfaremuzikanten als een pièce montée op het 

voorplein. Het aantal plaatsen voor de dakconcerten zijn beperkt. Gratis 

tickets enkel de dag zelf aan de infostand in de Budafabriek. 

mAry&me
zaterdag 15/09 om 20u30
BudafaBriek
Soms zoet, dan weer huiveringwekkend bezeten. Kortom, een flinke dosis 

ongeregelde pop.

Mary&Me is de groep rond elke andreas b. & Pieter-Jan De Waele. Ze maken 

aanstekelijke popsongs, schijnbaar naïef en fragiel maar ook donker en 

verleidelijk. Vergelijkingen? Van the Velvet Underground en Nouvelle Vague 

(Humo) tot en met Tim Burton én the XX (Knack Focus). 

nomAD
zaterdag 15/09 om 21u30
dakterras BudafaBriek
Beperkt aantal plaatsen! gratis tickets enkel de dag zelf aan de 
infostand in de Budafabriek.
 

Nomad is het alter ego van Ruben Kindermans. Als singer songwriter maakt 

hij dromerige muziek die je doet denken aan indiebands als Why? en Daniel 

Johnston. Verwacht ingetogen melancholie en semi-stuntelige sfeervolle 

nostalgie. Ideaal voor een ferm dakterras op een hopelijk nazomerse avond. 

AmAtorski 
zaterdag 15/09 om 23u30
BudafaBriek
Tijdens de finale van Humo’s Rock Rally 2010 werd iedereen meteen 

smoorverliefd op de kwetsbare en melancholische muziek van Amatorski. 

Genomineerd bij de recente MIA’s voor ‘beste album’, ‘beste artwork’ en ‘beste 

alternatieve band’ speelden ze deze zomer zowel op Gent Jazz als op Pukkelpop. 

Hun stijl bevat invloeden van Portishead, Sigur Ros en Massive Attack. 

senne gUns
zondag 16/09 om 14u30
Beperkt aantal plaatsen! gratis tickets enkel de dag zelf aan de 
infostand in de Budafabriek.
dakterras BudafaBriek
Senne Guns eindigde in de Nekkafinale van 2009 op een verdienstelijke tweede 

plaats als zanger, pianist, componist en tekstschrijver van Nederlandstalige 

nummers. Afhankelijk van het tijdstip, het seizoen en het avondeten houdt hij 

muzikaal ergens het midden tussen Raymond van het Groenwoud en Ben Folds 

met hier en daar een vleugje Elbow en Bart Peeters. Recent nog op Dranouter, 

nu op ons dak!

(c) Gus Stella



the Bony king of nowhere solo
zondag 16/09 om 15u
Beperkt aantal plaatsen! gratis tickets enkel de dag zelf aan de 
infostand in de Budafabriek.
dakterras BudafaBriek
Zondagnamiddag op ons dakterras: Bram Vanparys, frontman van The Bony King 

of Nowhere speelt een solo concert. Nadat ‘Eleonore’, het tweede album van The 

Bony King, de hoog gespannen verwachtingen moeiteloos inloste, tekende de 

band ook voor de soundtrack van de film ‘Les Géants’. Tedere melancholie. 

kÖhn
zondag 16/09 om 16u
Beperkt aantal plaatsen! gratis tickets enkel de dag zelf aan de 
infostand in de Budafabriek.
dakterras BudafaBriek
Köhn, aka Jürgen De Bonde speelt synthesiser, keyboards, gitaar, bas, 

drums, voice, sampler, computer, words en alles wat hem handig uitkomt. 

Instrumentale elektronica met een experimenteel karakter, waar af en toe ook de 

popgevoeligheid van De Portables in doorschijnt.

fAnfAres festives sUr les fAntAsmes 
fAntômAtiqUes De monsieUr mAUriCe
zondag 16/09 om 18u
leieoeVers Vóór de BudafaBriek
 

Eerste try-out van een deel van de fanfare tijdens de Week v/h Ontwerpen

Buda opereert resoluut in de Eurometropool Lille, Kortrijk, Tournai en nodigt 

daarom deze gelegenheidsfanfare uit met 200 Vlaamse, Waalse en Noord-

Franse muzikanten, uitgedost in kleurrijke capes. Componist Bart Picqueur 

maakte een feestelijk arrangement van de Boléro van Maurice Ravel. Opgesteld 

als een pièce montée blazen de muzikanten jou van je sokken.

 Dit concert is een voorsmaakje van het festival Fantastic dat Lille3000 tussen 

oktober 2012 en januari 2013 organiseert in Rijsel én de Eurometropool. Check: 

www.lille3000.eu. I.s.m. de Stad Kortrijk, Vlamo West-Vlaanderen, vzw Bolwerk, 

Lille3000, Culture.Wapi & Eurometropool Lille, Kortrijk, Tournai

 HISTORISCHE VERLOSKUNDE & INSTANT EXPO 
 

De voormAlige fABriek Desmet-DeJAegher – 
reConstrUCtie vAn een gesChieDenis
zaterdag 15/09 van 19u30 tot 23u30
zondag 16/09 van 14u tot 19u
BudafaBriek
De voormalige fabriek Desmet-Dejaeger, nu de Budafabriek, dateert van 1924. 

De geschiedenis van het textielveredelingsbedrijf gaat terug tot 1668. In die tijd 

waren er langs de Leie op Buda heel wat blekerijen en ververijen gevestigd. Kan 

jij ons helpen met de reconstructie van die plek? Kom langs met verhalen, foto’s, 

historische documenten, kattebelletjes,… We kopiëren ze, maken interviews en 

bouwen zo in twee dagen een kleine expo. 

m.m.v. Erfgoedcel Kortrijk 

(c) Cleo Janse



 ONTMOETINGEN / GESPREKKEN 
 

Chris DerCon – geef me een mUseUm en ik 
verAnDer De mAAtsChAppiJ
zaterdag 15/09 van 21u tot 22u
BudafaBriek
Chris Dercon is directeur van Tate Modern in Londen, het populairste museum 

ter wereld. ‘Het museum is een plaats geworden waar bezoekers allerlei vragen 

stellen die de kunst overstijgen, vragen over multiculturalisme, over wat het 

gezin precies is, over arbeid en ecologie. Debatten waarin het museum een 

bemiddelende rol moet spelen als mensen zich niet meer vertegenwoordigd 

voelen door de politiek, de media of pakweg hun voetbalclub.’ Een visie die Buda 

voluit onderschrijft. 

Interview: Wim Vanseveren. 

wetensChApsCAfé
zaterdag 15/09 om 20u30
BudafaBriek
Een onderkaak, schoenen, een stoel, een onderdeel van je wasmachine. 

Binnenkort rolt het allemaal uit de 3D printer. Heeft binnen 10 jaar iedereen zo’n 

printer in huis? Draagt dit bij tot een beter milieu? Wat zijn de toepassingen in 

de geneeskunde? Zijn Vlaamse bedrijven gespecialiseerd in 3D-printing? In dit 

wetenschapscafé zoeken onderzoekers mee naar het antwoord op deze vragen. 

EOS-redacteur Koen Verhaeghe interviewt en voert het gesprek met het publiek.

Het wetenschapscafé is een initiatief van de cel Wetenschapscommunicatie 

van de Associatie Universiteit Gent en wordt ondersteund binnen het Actieplan 

Wetenschapscommunicatie van de Vlaamse overheid.

www.wetenschapscafekortrijk.be 

frAnk BUyse en thAlisA Devos – vissen op het 
eilAnD
zondag 16/09 van 14u30 tot 15u30
BudafaBriek
In september verschijnt het boek ‘Vissen in de Leie- twee generaties over 

Kortrijk’. Daarin schetsen de vijftiger Frank Buyse en de twintiger Thalisa Devos, 

twee Kortrijkse journalisten, vader en stiefdochter zelfs, via portretten van 

gevestigde namen en jonge talenten een indringende en speelse kijk op Kortrijk 

in 2012. Tijdens de opening van de Budascoop gaan auteurs en publiek in debat 

met een deel van de visbokaal.

M.m.v. Snoeck Uitgeverij

frAnky Devos – AmBities voor De BUDAfABriek
zondag 16/09 van 15u30 tot 16u15
BudafaBriek
Met drie filmzalen, twee theaterzalen, vijf studio’s, één museum en de 

nagelnieuwe Budafabriek is de infrastructuur op het Buda-eiland fameus. Franky 

Devos is directeur van kunstencentrum BUDA en opdrachthouder voor de 

Budafabriek. Hij vertelt over de ontstaansgeschiedenis van Buda(fabriek) en 

vooral over de toekomstplannen. 



JohAn Anrys – ArChiteCtUUr voor De 
BUDAfABriek
zondag 16/09 van 16u30 tot 17u15
BudafaBriek
Johan Anrys stichtte samen met Freek Persyn en huidig Vlaams Bouwmeester 

Peter Swinnen in ’98 het internationaal architectenbureau 51N4E. Samen met zijn 

ploeg leidde hij de verbouwing van de Budafabriek. Ze verwierven bekendheid 

met sleutelprojecten als Lamot (Mechelen), Groeningemuseum (Brugge), TID 

Tower (Tirana), C-Mine (Genk) en 50.000 Logements (Bordeaux). 

lowie vermeersCh – De innAme vAn BUDA
Door interieUr 2012
zondag 16/09 van 17u30 tot 18u15
BudafaBriek
Lowie Vermeersch is curator van Interieur 2012. Hij leidde vier jaar in Italië 

het ontwerpteam van Pininfarina en startte intussen zijn eigen designbureau 

Granstudio. Tussen 20 en 28 oktober 2012 breekt hij met de Interieurbiënnale 

uit uit Kortrijk Xpo en presenteert hij een pak nieuwe projecten in en rond de 

Budafabriek. Lowie Vermeersch licht zijn plannen toe. 

frAns vAn Den BossChe en Dries 
BAekelAnDt – BUDAfABriek Als motor voor 
stADsvernieUwing
zondag 16/09 vann 18u30 tot 19u15
BudafaBriek
De Budafabriek is een element in het stedenbouwkundig plan voor de 

herwaardering van de stadswijken Buda en Overleie. Stadsingenieur Frans 

Van Den Bossche en coördinator stadsprojecten Dries Baekelandt lichten die 

plannen toe aan de hand van een maquette. 

 ROBOTS EN STRIJDERS 
 

De invAsie opent hUB3 in kortriJk
zaterdag 15/09 van 19u30 tot 01u
zondag 16/09 van 14u tot 20u
BudafaBriek
De robots en strijders van De Invasie werden in 2011 door Knack Weekend 

uitgeroepen tot Mensen van het Jaar. In april 2011 verleidden ze ruim 4500 

bezoekers naar Buda voor de Invasie van Kortrijk. Met de opening van de 

Budafabriek vestigen ze er een permanente hub, een uitvalsbasis voor 

ontwerpers, een plek voor workshops en productpresentaties.

Wil je zelf strijder worden bij de Invasie? Kom op zaterdag 15 september tussen 

19u30 en 01u naar de Budafabriek om samen een glas te drinken, of leg op 

zondag 16 september tussen 14u en 20u je portfolio en je ontwerpen voor aan de 

Invasie jury. Disciplines: interieurvormgeving, productontwerpen, juweelontwerp, 

mode & accesoires, grafische vormgeving, fotografie,…

Meer info: www.deinvasie.be



 GARDENSPEECHES  
 

zes speeChes, één tUin
en voor elke vAn U een Aperitief. 
zondag 16 sePtemBer – 11u 
tiP Buda-eiland (kant hosPitaal)
bij regenweer in de Budascoop
Op de prachtige ‘tip’ van het Buda-eiland maken bewoners een tijdelijke 

buurttuin, een plaats voor duurzame standslandbouw. Dit Leilekkerland is een 

inspirerend voorbeeld van burgers die met eigen initiatieven hun stad leefbaar 

maken. Op Buda was dit eerder het geval met de Oxfam Bookshop en café De 

Dingen. Op tal van domeinen ontstaan nieuwe vormen van burgerparticipatie. Vijf 

begenadigd sprekers maken jullie enthousiast voor hun project waarbij klanten of 

publiek veel meer zijn dan consumenten. Met onder meer:

•	Stefan Vancraeynest praat met passie over passie. Over warm engagement dat 

een wereld van verschil maakt, al was het maar bij jou in de buurt. 

•	Fulco Treffers werkt voor 12N, een bureau voor stedenbouwkundig ontwerp in 

Eindhoven. Zijn specialiteit is organische stedenbouw, bewonersparticipatie en de 

factor tijd als ontwerpinstrument.

•	Ontwerper	Sep Verboom ging met wijkbewoners in Cebu (Filipijnen) intens op 

zoek naar een tweede leven voor afvalproducten. 

•	Dirk Holemans is directeur van de denktank Oikos voor sociaal-ecologische 

verandering. Hij detecteert de grenzen van ons democratisch systeem en formuleert 

alternatieven. 

Tot slot brengt theatermaker Davis Freeman de bijwijlen hilarische performance 

Seven Promises, waarin hij als groene predikant het publiek overtuigt om 

duurzame beloftes te doen. Als het nodig is om jou daarvoor om te kopen, dan zal 

hij het niet laten. 

i.s.m. Velt, Oxfam Bookshop en deDingen

 BUDAFABRIEK FOR KIDS 
 

ABC speelgoeDAtelier
zondag 16 sePtemBer – 14u-18u
voor kinderen vanaf 6 jaar - vrij in & uit
Budatoren (korte kaPuciJnenstraat)      

Buda is een plek voor doeners. Zelfs al zijn ze maar zes jaar. In het 

speelgoedatelier maken kinderen en volwassenen met allerlei materialen zelf 

speelgoed. Speel met de poëzie van alledaagse voorwerpen: vliegers van 

wasknijpers, luciferdoosauto’s, vingerolifanten, kurkenzwemmers, walnootboten 

en knikkerbolides... Creatieve low budget ideeën voor je keukentafelatelier.

ABC (Art Basic for Children) reisde recent met dit speelgoedatelier naar het Belgisch 

Paviljoen in Venetië.
ABC speelgoedatelier



 BUDAFABRIEK VOOR DAKLOZEN 
 

BivAk – elevenfeet, koffieqUeen & Bolwerk
zaterdag 15/09 van 19u30 tot 01u
zondag 16/09 van 14u tot 20u
Plein Budatoren - korte kaPuciJnenstraat
Ontwerpbureau Elevenfeet, de Koffiequeen en Bolwerk zoeken een ruimte op 

of rond Buda om samen te werken: een kantoor, een atelier, een magazijn, een 

spring-maar-binnen-plek. Jonge ondernemers die vurig geloven in de kracht van 

co-working en omdat ze dé ideale plek nog niet vonden, dan maar een weekend 

bivakkeren in de tuin vóór de Budatoren. 

werken mee whAm BAm BUDA: 
Programma: Catherine Baelde (Cel Tentoonstelling Stad Kortrijk), Hilde 

Bouchez (Designregio Kortrijk), Isabelle De Jaeghere (Broelmuseum), Roos 

Desmet (Stad Kortrijk), Maarten Gheysen (Leiedal), Lily Libeert (Howest), 

Agnes Quackels (kunstencentrum BUDA) en Marianne Verkest (Flanders In 

Shape), 

Concertprogrammering: Tom Vangheluwe (De Kreun)

Coördinatie: Anna Maria Cornelia Degersem, Franky Devos, Hans 

Vandenberghe

Productie: AGB Buda

M.m.v.: Miummm (Huis van de Smaak Roeselare), Leielandscholen (campus 

St.-Niklaas), Maes Inox, Provincie West-Vlaanderen, Allbox, Provincie West-

Vlaanderen, Oxfam Bookshop, Elevenfeet, Fordesign, 5AM, Bekintex, VTI Ronse, 

TIO3 Ronse, Vlamo West-Vlaanderen, Bolwerk vzw, Lille3000, Culture.Wapi, 

Eurometropool Lille, Kortrijk, Tournai, Erfgoedcel Kortrijk, De Kreun, Stichting 

Interieur, Uitgeverij Snoeck, 51N4E Architecten, De Invasie, Velt, deDingen en de 

Koffiequeen.

Contact: Franky Devos, opdrachthouder Budafabriek

franky.devos@budakortrijk.be / 0476/24.94.59


