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PERSBERICHT 
Programma Druivenfestival: Doenders Dromen 

Op 15 september wordt het startschot gegeven van het 70ste Druivenfestival dat 
Hoeilaart vier dagen lang op zijn kop zal zetten. Na maandenlange voorbereidingen 
maken de vrijwilligers en verenigingen hun droomprogramma bekend. Maar er is 
meer: zoals het thema “Doenders Dromen” al doet vermoeden, gaan er dit 
jubileumjaar ook enkele echte dromen in vervulling. 

Die dromen maken de organisatoren waar tijdens de openingsavond op vrijdag in de 
sporthal. Het belooft een avond vol verrassingen te worden. Natuurlijk ook muzikale 
verrassingen: Winston Wutu, die met de muziekstijl ‘Americana’ bij jong en oud een 
gevoelige snaar weet te raken. Radio Guga, dé festivalband rond maestroloog Guga Baul, 
brengt deze wervelende avond tot een waar hoogtepunt. En als afsluiter, de dj’s van 
Mensch, erger je niet! die als geen ander weten hoe ze jou op de dansvloer moeten 
krijgen. 

Zaterdag openen Cookies and Cream op algemene aanvraag opnieuw de Nacht van den 
Doender. Na de prijsuitreiking van de lichtstoet zorgt 3 of a kind ervoor dat de festivaltent uit 
haar dak gaat. 
In de kasteelhoeve en het gemeenschapscentrum kan je genieten van muzikale 
hoogstandjes van Nero’s Muzikanten, Daahoud Salim Quintet, Rebirth Collective, 
Lieven Tavernier & de United Brass Band, Demi Geus en Three’s company. 

Ook de jongste festivalgangers komen aan hun trekken. Op zaterdag toveren Kermis op 
rolletjes en Tattoo on Wheels het park om tot een sfeervol en nostalgisch retro-
woonwagenpark met verschilende activiteiten. Op zondag kunnen ze zich uitleven op een 
van de vele springkastelen. Die dag spelen de Ghost Rockers de festivaltent helemaal weg 
op Adhemarrock. 

Maandagnamiddag laten De Bonanzas je wegdromen naar wonderlijke sferen uit de sixties 
met de nodige dosis humor, hoge dansbaarheidsfactor en overtuiging. 

Verwacht jullie de volgende weken en maanden aan nog meer verrassingen. De Nacht van 
de Jeugd, het Scoutsdorp, Intiem Klassiek en Nerorock zullen beetje bij beetje hun namen 
bekend maken.  
Houd de gloednieuwe website druivenfestival.be dus goed in de gaten. 

Wordt jouw droom werkelijkheid? 

De organisatie heeft dit jaar nog een extraatje in petto. Ze is op zoek naar de origineelste 
dromen. Tijdens de openingsavond zullen enkele van deze dromen werkelijkheid worden. 
Wil jij jouw droom in vervulling zien gaan? Steek hem dan met je naam, leeftijd en 
telefoonnummer in de urne in het GC Felix Sohie of post hem digitaal op de website 
druivenfestival.be. 

Ook de druivententoonstelling kan een ‘dreamy’ Doender gelukkig maken. Droom jij er al 
jaren van om jouw bijzondere verzameling tentoon te stellen? Of heb jij je ultieme droom
verwezenlijkt en heb je daar (beeld)materiaal van? Neem dan contact op met de organisatie 
via dromen@druivenfestival.be 



Doenders Dromen - Openingsavond 
Vrijdag 
20.00 u. 
Sporthal Hoeilaart  

Doenders Dromen, de openingsavond van het 70ste Druivenfestival, wordt een avond waar 
vele festivals alleen maar van kunnen dromen.  Je zal van de ene verrassing in de andere 
vallen. Wie kan de code kraken en wint die felbegeerde schatkist? Word jij plots opgebeld 
door onze mysterieuze gastheer? En vooral: Gaat jouw droom die avond in vervulling?
Natuurlijk kan je ook genieten van een stevige portie muziek.
De avond start onmiddellijk met een knaller: het live optreden van de schitterende band 
Winston Wutu, die met zijn muziekstijl ‘Americana’ bij jong en oud een gevoelige snaar 
weet te raken.
Het hoogtepunt van de avond wordt uiteraard het optreden van Radio Guga, de 
festivalband rond maestroloog Guga Baul.  Guga is een begenadigd stemmenimitator en 
weet uit die gave al langer charmante comedy te puren. Maar de maestroloog heeft nog 
andere pijlen op zijn boog. Geruggensteund door een fantastische liveband trekt Guga nu 
volledig de muzikale kaart.
Achteraf kunnen de dansbenen gestrekt worden op de muziek van de alom gekende dj 
Mensch, erger je niet!
Een deel van de opbrengst gaat naar Make-A-Wish.

Voorverkoop: 15 euro – Kassa: 18 euro 

Tickets & info: druivenfestival.be – 02 657 05 04 

__________________________________________________________________ 

Nacht van de Doender: Cookies and Cream & 3 of a kind 
Zaterdag 
22.00 u. 
Tent Ruusbroecpark 

Zaterdag
22.00 u.
Tent Ruusbroecpark

Na de lichtstoet kan je naar de prijsuitreiking gaan in de tent in het Jan van Ruusbroecpark.
Op algemene aanvraag komen Cookies and Cream terug naar de Nacht van den Doender. 
Zij weten als geen ander hun publiek wakker te schudden na de adembenemende lichtstoet.

Eenmaal de winnaars van de lichtstoet gekend zijn, is het aan 3 of a kind om de plaatjes te 
draaien en de tent helemaal op haar kop te zetten.

Gratis toegang 
___________________________________________________________________ 



 

 

Straatanimatiefestival 
Zaterdag en zondag 
14.00 u. 
Centrum 
  
Straatartiesten uit binnen - en buitenland bezorgen de toevallige passant heerlijke 
momenten! 
  
Ami6: Een Citroën met een bescheiden dosis positivisme danst, flirt en vliegt over straat.  
  
Fietsorkest Chasse Patate: Tussen kopgroep en peloton bungelt dit prettig gestoorde stel 
op een zespersoons tandem in jaren 30 wielertenue. Chasse Patate zal de koers niet 
winnen,  maar is wel een hoogst vermakelijke ontsnapping. 
  
Gouden Bomen: Gouden, elegante art-nouveau-achtige boomwezens die je doen 
wegdromen naar andere tijden. 
  
Nar en Harlekijn: Je vraagt jezelf af: Wie houdt er nu wie voor de gek? Twee levende 
mimepoppen, een grote en een kleine, bewegen zich door en tussen de mensenmassa. 
  
Tzoeteneurke: Anis, het kleine aapje dat niets liever doet dan fietsen, en Farah, zijn zusje 
dat geestdriftig de draaihendel voor haar rekening neemt zijn de aandachttrekkers van deze 
act met meer dan 1000 liedjes! 
  
Tjoebie: Is het een vogel, is het een vliegtuig? Nee dat is het niet…   
Maar… wat is het dan wel. Niemand weet het. Maak ervan wat je zelf wil! 
  
Droom van Annebel: De droom van Annebel is een meeleefvoorstelling voor kinderen met 
een vrolijk vertelelfje en een grote zingende elf op een sprookjesboom. 
  
Unelma Kone: Durf te dromen! Spreek jouw mooie droom uit in de Unelma Kone en zij 
blaast die de wereld in! 
  
Radio Ozon: Radio Ozon zorgt traditiegetrouw voor het kleinste feestje van het grootste 
formaat! Mike Pale-Ale, Willie Whiskey en Ronny Ricardo geven het beste van zichzelf 
tussen 14u en 17u en zorgen voor voldoende bisnummers... 
  
De straatfanfare Muscaloco brengt mensen met en zonder beperking samen om te dansen, 
te zingen en te musiceren. 
 
En nog zoveel meer… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Animatie in het park 
Zaterdag en zondag 
14.00 u. - 18.00 u. 
Jan van Ruusbroecpark 
  
Zaterdag - Kermis op rolletjes en Tattoo on Wheels 
Het park wordt op zaterdagnamiddag omgetoverd tot een sfeervol en nostalgisch retro-
woonwagenpark met verschillende activiteiten: 

• Een droomkamer op rolletjes; een plek met uren spelplezier voor kinderen van alle 
leeftijden en een familiepubliek. 

• Een knuffelhoek, striphoek, kleurhoek, verkleedmand, kinderkeuken in de 
woonwagen 

• Een uitgebreid retro-spelletjespakket met o.a. schuiftafel, rekkertrek, sjoelbak, 
mannetjesspel, pudebak, ringwerpen, stangenbiljard, klimbak, zwierbol, eendjes 
vissen, grote vier-op-een-rij, hobbelpaardjes, glijbaan, lachspiegels, blikwerpen, kop 
van jut, …  

• De organisatie van het wereldkampioenschap “kauwgomballenspuwen”. 
• Tattoo on Wheels: een mobiele “Tattoo Studio” op rolletjes met Crea-Tine & Co. 

 
Zondag - Springkastelen 
De jongste festivalgangers kunnen zich naar hartenlust uitleven op een van de vele 
springkastelen in het park. 
 
Gratis toegang 
________________________________________________________________________ 
 
Zondag Jazzdag 
Zondag 
11.00 u. 
podium GC Felix Sohie 
  
Het gemeenschapscentrum Felix Sohie is op zondag de place to be voor de jazzliefhebber. 
Bij mooi weer spelen de artiesten de pannen van het dak op het buitenpodium. Bij 
regenweer kan iedereen schuilen en genieten in de Theaterzaal. 
 
11.00 u. - Daahoud Salim Quintet (Spanje) 
Ze wonnen dit jaar de “Grote Prijs Albert Michiels” tijdens het B-Jazz International Contest in 
Leuven, de opvolger van Jazz Hoeilaart. In 2016 wonnen ze ook de zusterwedstrijd in Getxo 
(Spanje) en deden dat kunstje dit jaar in Leuven nog eens dunnetjes over. 
Klassieke rechttoe-rechtaan jazz met een energieke drumster, die de mannetjes van de 
groep stevig in haar greep houdt en ze af en toe eens loslaat om hun ding te doen. En dat 
doen ze goed. Leider van de groep is pianist Daahoud Salim. De meeste composities zijn 
van zijn hand. 
 
Line-up: Daahoud Salim : piano // SunMi Hong : drums //Hendrik Müller: contrabas //Bruno 
Calvo: trompet //Pablo José Martinez: trombone 
 
12.30 u. - Rebirth Collective 
Rebirth Collective is een Belgische jazzband, in 2010 opgericht door trombonespeler Dree 
Peremans. 
De groep is een octet, vijf blazers en een ritmesectie (piano/contrabas/drums) en als een 
kleine bigband spelen ze grotendeels composities en arrangementen van de hand van Dree. 
Stijl en sound grijpen terug naar de bebop en hardbop traditie van de vijftiger en zestiger 
jaren, in een modern en jeugdig jasje. Door de individuele kwaliteiten van alle bandleden in 



combinatie met de power van een achtkoppig ensemble en een veelzijdige ritmesectie 
ontplooit de muziek zich van gevoelige ballads over stomende up-tempo’s, naar soulvolle 
grooves en opwindende solo duels.
Ze brengen in het najaar een nieuw album uit onder de titel ‘Raincheck’. In Hoeilaart krijgen 
we daar vast een voorproefje van.
Enkele van de muzikanten waren al te gast in andere bezettingen op Jazz@Felix, o.a. 
Ewout Pierreux, Jos Machtel, Toni Vitacolonna. 

Line-up: Bruno Vansina: altsax, klarinet, fluit // Dree Peremans: trombone, composities, 
arrangementen // Ewout Pierreux: piano // Jo Hermans: trompet, bugel //Wietse Meys: 
tenorsax // Joppe Bestevaar: baritonsax // Jos Machtel: contrabas // Toni Vitacolonna: drums

14.30 u. - Lieven Tavernier en de United Brass Band: DE FANFARE VAN HONGER EN 
DORST 
Zoals de titel zou kunnen doen vermoeden, is het geen fanfare die Lieven Tavernier 
begeleidt. Voor dit aperitiefconcert werkt de Gentse singer-songwriter samen met United 
Brass uit het Leuvense. 
De typische brassbandklankkleur weet een extra dimensie toe te voegen aan het werk van 
Lieven Tavernier. 

Gratis toegang  

In samenwerking met 5 voor 12

___________________________________________________________________ 

De Bonanzas - The Wonderyears
Maandag 
15.00 u.
Sporthal Hoeilaart

Nadat De Bonanzas je al op onnavolgbare wijze de allergrootste sixties-hits voorschotelden, 
gaan ze dit seizoen weer een stapje verder met ‘The Wonder Years’. Met hun gekend 
aanstekelijk enthousiasme bladeren ze samen met jou nog wat dieper door de onuitputtelijke 
sixtiescataloog.
Met de nodige dosis humor, hoge dansbaarheidsfactor en overtuiging laten De Bonanzas je 
opnieuw wegdromen naar wonderlijke sferen.

Abo Druivenstreek: 12 euro –  VVK: 14 euro – Kassa: 16 euro 

Tickets en info: druivenfestival.be – 02 657 05 04




