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Boerenrock, editie 25 +1                                         
een kwarteeuw rock & pop in Kortenaken… 
 

Na Boerenrock editie 25… dan toch 25+1! 
Tijdens het vorige boerenrock-werkjaar werd meermaals duidelijk gemaakt dat we meer dan 
ooit een grondige evaluatie zouden maken omtrent de "leefbaarheid" van ons festival in 
Kortenaken. 
We stelden ons vragen bij: 

 Het budget : om ons evenement in leven te houden, is er steeds meer geld nodig. 

Niet alleen de artistieke kost stijgt, maar ook de logistiek & de organisatie van een 

comfortabel & veilig evenement vragen jaar na jaar een groter budget. Bovendien 

ontvangen we weinig tot geen subsidies. 

 De verantwoordelijkheid : als organisator heb je een grote verantwoordelijkheid 

(remember Pukkelpop)... Een gans jaar wordt geen enkele moeite gespaard om een 

degelijk evenement te organiseren maar één belangrijke pijler heb je als organisator 

niet in de hand: het weer en het is net díe factor die heel wat roet in het eten kan 

gooien; dat hebben we de voorbije jaren jammer genoeg meermaals aan den lijve 

ondervonden... 

 De organiserende werkgroep : Boerenrock draait al 25 jaar op een zeer kleine 

werkgroep, weinig schouders die heel wat organisatielast dragen en die doen in de 

weinige vrije tijd die ze zelf ter beschikking hebben. We merken dat het jaar na jaar 

moeilijker wordt om betrouwbare vrijwilligers te vinden die zich belangeloos inzetten 

voor een organisatie als de onze, terwijl dit zeker een voorwaarde is om te overleven. 

 Steun van de gemeente : de laatste jaren, en vooral tijdens editie 25, is ons festival 

uitgegroeid tot een groter event dan het voorheen was en dat in een kleine 

plattelandsgemeente als Kortenaken. Kan (en wil) het gemeentebestuur van 

Kortenaken ons voldoende steunen om dit festival in hun gemeente mogelijk te 

maken. 

 Promotie : promotioneel opvallen wordt als kleiner, maar ondertussen niet zo klein 

meer, evenement steeds moeilijker, omdat vaak de aandacht gaat naar de grote 

spelers in de festivalwereld. We zullen hier dus ook méér tijd en energie moeten 

instoppen. 

 

De organiserende werkgroep van Boerenrock heeft tijdens de ganse septembermaand 2014 

alle pro's & contra's van de festivalorganisatie op een rijtje gezet en naar oplossingen 

gezocht waar er knelpunten waren. Het was een lange en moeilijke “deliberatie” maar 

uiteindelijk werd beslist dat er in 2015 een volgende Boerenrock zal komen, editie 25+1! 
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Waarom hebben we deze beslissing genomen? 

 De succesvolle 25ste editie heeft ervoor gezorgd dat we een spaarpotje hebben 

kunnen aanleggen waardoor we toch wel enige financiële zekerheid hebben 

opgebouwd; in financieel onzekere tijden is dit zeker geen luxe. 

 Enkele leden van onze organiserende werkgroep hebben omwille van hun beroeps- 

en/of gezinssituatie beslist om een stapje terug te zetten, wat we respecteren, maar 

gelukkig hebben we verschillende enthousiaste "nieuwelingen" gevonden om onze 

werkgroep te versterken, mensen die in andere verenigingen al bewezen hebben uit 

het goede hout gesneden te zijn en die ongetwijfeld een extra "boost" & steun zullen 

zijn voor de rest van het team. 

 Tot slot is deze beslissing er gekomen dankzij de steun van... 

o ons publiek, dat dit jaar in grote getalen aanwezig was en de laatste kans op 

"overleven" met beide handen gegrepen heeft, en die we met alle plezier 

"hun" festival willen blijven geven, want hun plezier is ook het onze! 

o onze sympathisanten die ons ook in moeilijke omstandigheden zijn blijven 

steunen 

o onze sponsors die beloofd hebben ons ook volgend jaar te blijven steunen 

o onze artiesten, want zelfs zij waren vragende partij om dit mooie festival te 

laten overleven en verschillende van hen zullen in 2015 ook van de partij zijn. 

Afsluiten doen we met ons "boerenrock motto": 

Boerenrock 2015, 28 - 29 & 30 augustus... B-There!!! 
 
 
 
 
 
“B-Party, B-Elektrik, B-Rock, B-Family … B-THERE!!!” 
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Vrijdag 28 augustus B-party                           
DE AFREKENING STUBRU 
 
 

Na 3 meer dan succesvolle “doortochten” in Kortenaken is De Afrekening al uitgegroeid tot hét vast 
startconcept van onze boerenrock-3-daagse. De Afrekening is al ruim een kwarteeuw dé standaard in 
de partywereld en is de langst lopende partytour in Vlaanderen. Al sinds de prille jaren ’90 gaat 
Studio Brussel met haar populaire programma naar alle uithoeken van Vlaanderen om iedereen de 
kans te bieden om eens geweldig uit z’n dak te gaan op de beste alternatieve muziek van vroeger en 
nu. 

In 2013 werd de Afrekening de party in een volledig nieuw kleedje gestoken. Harde gitaren en vette 
electro in een ultramodern decor met een spectaculaire videowall maken van de nieuwe Afrekening 
een onvergetelijk feest. Ook in 2015 vind je de Afrekening in de hoogste regionen van het Vlaamse 
partycircuit en dus ook op onze festivalweide. 

De Studio Brussel dj's zorgen voor het 4de jaar op rij voor de platen, Kortenaken zorgt voor de 
dansbenen en dat zal alweer resulteren in een "vet" feestje! 
Start het Boerenrock-weekend in stijl en wees er al bij op onze eerste avond… B-Party met StuBru. 
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Zaterdag 29 augustus                                         
B-ROCK & B-ELEKTRIK!                                                         
 
De combinatie van "The Big”, ons hoofdpodium met vooral pop & rockacts en "The Biet", ons dj-
stage, was tijdens onze jubileumeditie een absolute voltreffer. Wij gaan de uitdaging aan om op z’n 
minst even goed te doen op de editie 25+1 en als het even kan… nog een tikkeltje “straffer”… 
Nu ons dj-stage The Biet al een paar jaar bewezen heeft een volwaardig extra podium te zijn, hebben 
we beslist dat we de shelter gaan vervangen door een hippe, volledig gevloerde, festivaltent van 
ongeveer 1.000 m². Met deze nieuwe "The Biet-tent" zullen wij trouwens meer sfeer en gezelligheid 
kunnen creëren dan ooit tevoren. De grote festivaltent, voor B-Rock op zaterdag en B-Family op 
zondag, zal in 2015 ook groter worden, zodat ook aan het hoofdpodium ruim 1.000 mensen extra 
droog kunnen staan, maar uiteraard rekenen wij in 2015 echt wel op de zon... Het "tentendorp" van 
Boerenrock wordt dus ook heel wat groter dan ooit tevoren... 
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Zaterdag 23 augustus                                         
B-ROCK – stage “The Big” 

13u00-13u35: Jacle Bow (b) 

Jacle Bow is een trio gedreven muzikanten met groepsleden uit de buurgemeenten Bekkevoort & 
Halen. Zij drongen dit jaar door tot de laatste 8 van De Nieuwe Lichting op Studio Brussel. Een 
wedstrijd waar maar liefst 800 bands voor inschreven. Jacle Bow heeft ondertussen ook een EP 
opgenomen met Mario Goossens (Triggerfinger) achter de knoppen. Hun muziek leunt volgens 
kenners dicht aan bij de rockmuziek uit de jaren ’60 & ’70, beetje verrassend misschien voor deze 3 
jonge gasten. Jacle Bow is pure “ambachtelijke” rock’ n roll met een snuifje Bowie, Stones & Beatles. 
Met deze opener bewijzen wij als festival opnieuw dat we kansen geven aan regionale, talentvolle 
bands. B-there en… vroeg genoeg aub! 
website: http://beta.vi.be/jaclebow 
video: https://www.youtube.com/watch?v=YU5m9ktCKac 
foto: http://www.hbvl.be/cnt/dmf20150209_01519146/jacle-bow-verdedigt-limburgse-eer-in-de-
nieuwe-lichting 
 

14u00-14u45: Funeral Dress (b) 

Punk’s not dead, it’s getting 30! 30 jaar van muziek maken, 9 full cd’s, 11 Amerikaanse tournees en 
meer dan 1.000 optredens verspreid over gans Europa met allemaal 1 constante… snoeiharde rock 
die het dak eraf blaast en niemand onbewogen laat. Funeral Dress viert in 2015 zijn 30ste verjaardag 
en doet dat in stijl… zijn stijl. De aanvragen uit zowel Amerika als Rusland zijn al genoteerd, maar ook 
in Kortenaken weten we dat de punk van eigen bodem nog steeds springlevend is dus… Party On, 
Party On, Party On voor de 30ste verjaardag van Funeral Dress! 
Website: http://www.funeraldress.com/ 
video: https://www.youtube.com/watch?v=P1zQHQdl8Ec 
foto: http://www.lsagency.net/media/download.php?id=742&MED_Type=jpg 

15u15-16u15: Jett Rebel (nl) 

De nieuwe Nederlandse rockgod. Twee jaar geleden kende vrijwel niemand hem maar ondertussen 
won hij bijna alle onderscheidingen die je kan winnen in Nederland. Hij stond daar op de grootste 
podia (oa Pinkpop & Lowlands), uitverkochte tournees in de grootste zalen en was aanwezig in 
diverse tv-shows. Een unieke triomftocht van een rasentertainer, multi-instrumentalist & 
podiumbeest. Het zou ons niet verwonderen dat deze “kleine Prins” binnen de kortste keren ook hier 
bij ons op de grootste podia zal staan, wij zullen dan met fierheid zeggen dat hij ook in Kortenaken 
gepasseerd is. Een concert van Jett Rebel is een feest voor ogen en oren, jullie zijn verwittigd! 
website: http://www.jettrebel.nl/ 
video: https://www.youtube.com/watch?v=myGBCUsaOcI&list=RDmyGBCUsaOcI#t=0 
foto: http://www.jettrebel.nl/#pics 
 

 
 

http://beta.vi.be/jaclebow
https://www.youtube.com/watch?v=YU5m9ktCKac
http://www.hbvl.be/cnt/dmf20150209_01519146/jacle-bow-verdedigt-limburgse-eer-in-de-nieuwe-lichting
http://www.hbvl.be/cnt/dmf20150209_01519146/jacle-bow-verdedigt-limburgse-eer-in-de-nieuwe-lichting
https://www.youtube.com/watch?v=myGBCUsaOcI&list=RDmyGBCUsaOcI#t=0
http://www.jettrebel.nl/#pics
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16u45-18u00: De Mens (b) 

Meer dan 20 jaar aan de absolute top van de Nederlandstalige rock. Er zijn nog zekerheden in het 
leven. En dan verschijnt er in 2015 “Nooit Genoeg”, een album met een titel die tot de verbeelding 
spreekt. Door de komst van pianist David Poltrock klinkt De Mens strakker dan ooit tevoren met de 
gekende snedige teksten, bakken emoties en sentiment. Unaniem lovende recensies in de media, De 
Mens is na 20 jaar nog steeds op zijn hoogtepunt. En… hun festivalset zal ook in 2015 gedragen 
worden door vele klassiekers die ze door  decennia heen verzameld hebben. We weten wat ons te 
wachten staat, rechttoe rechtaan amusement voor iedereen, zo hebben we het graag op 
Boerenrock! 
Website: http://www.demens.be/ 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=1AqcfDmugDY 
Foto: http://www.demens.be/bio/ 
 

18u30-19u30: Fischer Z (uk) 

Indrukwekkende cijfers: Twintig albums... drieduizend concerten... meer dan twee miljoen verkochte 
platen ...John Watts heeft zin in meer en na zijn 2 vorige passages in Kortenaken weten we ook dat 
hij ons publiek kan imponeren. Klassiekers zoals: 'The Worker', 'So Long', 'Marliese', 'Berlin' zullen 
zonder enige twijfel opnieuw de revue passeren met de nodige sfeer tot gevolg. Dat Fischer Z anno 
2015 nog altijd “hot” is in Vlaanderen bewijst hun uitverkochte zalentournee in maart 2015 én het 
feit dat binnenkort nog een nieuw album zal uitkomen. Classic Rock op Boerenrock, gegarandeerd 
succes! 
Website: http://fischer-z.com/ 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=-sd_CRBEBgQ 
Foto: (ik heb een persfoto doorgestuurd gekregen) 
 

20u00-21u15: Zornik (b) 

Het is ondertussen al 5 jaar geleden dat deze Limburgse band rond Koen Buysse nog in Kortenaken 
passeerde en gezien het succes & ambiancevolle rock ’n roll gehalte toen is het niet meer dan 
normaal dat ze in een jaar met nieuw werk opnieuw op The Big zullen verschijnen. Met een waslijst 
aan radiohits, awards, gouden en zelfs platina albums is Zornik één van de strafste Belgische 
rockbands van de 21ste eeuw. Naast nummers van de nieuwe plaat zal hun festivalset uiteraard vooral 
bestaan uit hun gekende klassiekers zoals Hey Girl & Scared of Yourself. Meezingen mag niet, 
meezingen moet! 
Website: http://www.zornik.com/ 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=sc0u-cWhm9o 
Foto: ik heb persfoto doorgestuurd gekregen 

 

 

http://www.demens.be/
https://www.youtube.com/watch?v=1AqcfDmugDY
http://www.demens.be/bio/
http://fischer-z.com/
https://www.youtube.com/watch?v=-sd_CRBEBgQ
http://www.zornik.com/
https://www.youtube.com/watch?v=sc0u-cWhm9o


Boerenrock Kortenaken 28-29-30 augustus 2015 
www.boerenrock.be  
 

21u45-23u00: K’s Choice (b) 

In 2015 staat ook K’s Choice meer dan ooit opnieuw op het voorplan van de Belgische rock met een 
gloednieuw album The Phantom Cowboy. Na tal van carrièrewendingen (waaronder solowerk van 
broer en zus Bettens) komen Sarah en Gert opnieuw naar buiten met een rock album “pur sang”, 
geproduced door niemand minder dan Alain Johannes, trouwe kompaan van Dave Grohl, maar zelf 
ook muzikant/producer van onder meer QOTSA, Them Crooked Vultures, Mark Lanegan en Live. 
K's Choice knoopt weer aan met het rauwere, no-nonsense pop/rock werk uit de glorieperiode van 
Paradise in Me & Cocoon Crash. De eerste single Private Revolution bevestigde dit met... een eerste 
plaats in De Afrekening. Het wordt een blij weerzien in Kortenaken na de fandag van Sarah in 2004 & 
de try-out in zaal Den Hoek in 2010. En uiteraard zullen de grote hits ook nu niet ontbreken. 
website: http://www.kschoice.rocks/ 
video: https://www.youtube.com/watch?v=KSO4dALjnc8 &   
  https://www.youtube.com/watch?v=o09Mw_MHgwY 
foto: https://www.tivolivredenburg.nl/nl/agenda/detail/1249/K's_Choice 
 

23u30-01u00:  The Scabs (b) 

 
Uiteraard mochten zij niet ontbreken op deze editie 25+1, “ons Diesters antwoord” op The Rolling 
Stones zullen opnieuw het beste van zichzelf geven op toch wel een beetje hun “thuisfestival”. The 
Scabs brachten in 2015 na vele jaren terug een volwaardig en ook goed onthaald album uit genaamd 
‘Sunset Over Wasteland’. Uit het verleden weten we ondertussen dat een passage van Guy & co in 
Kortenaken steeds uitgroeit tot een super rockfeestje en dat zal dit jaar niet anders zijn. Onze helden 
op ons podium met hun dikste hits, meer moet dat niet zijn, rock on! 
Website: http://www.thescabs.be/ 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=EdUihRljWKU 
Foto:  
 

01u00-03u00:  Discobaar A Moeder (b) 

 
Discobaar A Moeder…een ondertussen legendarisch Antwerps fenomeen. Wat in 2002 begon als 
cafégrap van twee bevriende vinylfreaks is ondertussen uitgegroeid tot een absolute ambiancetopper  
op mega-events van divers pluimage, oa Night op The Proms tot Laundry Day. Ze vegen alle dj regels 
aan hun laars, zingen vrolijk mee met foute platen en krijgen overal de massa aan ’t dansen en hierbij 
wordt geen enkele muziekstijl gemeden. Bij het brede publiek zijn ze ondertussen ook bekend door 
hun passage tijdens Geubels en de Belgen en Iedereen Beroemd. Dit zou wel eens een onvergetelijk 
boerenrockmoment kunnen worden, begin al maar te oefenen als zij roepen “discobaaaaaar” dan 
roepen wij allemaal “Aaaaaa Moeder”! Het gevaar van de discobaaar voor het eerst in onze regio en 
we zullen het geweten hebben. 
Website: http://www.discobaaramoeder.be/ 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=UGQogcinoXk of    
 https://www.youtube.com/watch?v=3BhIybsEYT8 
Foto: https://www.youtube.com/watch?v=UGQogcinoXk 
 

https://www.youtube.com/watch?v=o09Mw_MHgwY
http://www.thescabs.be/
https://www.youtube.com/watch?v=EdUihRljWKU
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03u00-05u00:  Partyshakerz vs Mobius One & Skratsj (b) 

Boerenrock steunt zijn "local heroes" ook op deze editie. Om een lange festivaldag af te sluiten zullen 
de Partyshakerz samen met Mobius One & Skratsj het afsluitend FEEST dirigeren. Eerder op deze dag 
zullen ze allen reeds een DJ-set met andere dj-concepten op “The Biet” verzorgen, maar houden nog 
voldoende resterende energie over om jullie tot het eind muzikaal te entertainen! 
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Zaterdag 25 augustus                                         
B-ELEKTRIK – stage “The Biet” 

13u00-14u00: Masaï (b) 

Met invloeden uit diverse muzikale stijlen voelt deze Diestse DJ zich thuis op elk feest én dus ook op 
The Biet tijdens Boerenrock 2015. Masaï scoorde hoge toppen in de recentste 45 toeren wedstrijd 
van de provincie Vlaams-Brabant en ook op MNM imponeerde hij in de "start to dj"- wedstrijd. 
Lokaal en veelbelovend talent met andere woorden de ideale opener voor onze dj-stage. Het B-
Elektrik-feest zal onmiddellijk losbarsten met een opzwepende Masaï-mix! 
Website: http://beta.vi.be/masaidj 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=J-cg9CjRXDw 
Foto: http://www.mnm.be/shows/mnm-start-to-dj/start-to-dj-2013-dj-masai 
 

14u00-15u30: Kontakt All Stars (b) 

Kontakt All Stars is een "party-concept" van een 10-tal dj's uit de ruime regio Diest-Molenstede-
Averbode-Bekkevoort. Zij organiseren zelf een 5-tal party's op jaarbasis en soms gaan zij ook 
"buitenhuis" om voor de nodige party-vibes te zorgen. Voor ons dus het geknipte concept voor The 
Biet 2015 met gedurende 90 minuten enkele vaste "dj-waarden" uit ons regionaal party-circuit! 

 

15u30-16u30: Mobius One & Skratsj (b) 

Ondertussen al "residents" op ons festival. Ze spelen bijna elk genre van muziek en MOBIUS ONE & 
SKRATSJ pikken zeer snel in op wat het publiek echt wil. Het crazy maken van een feestende menigte 
op de epische tunes van het moment en dat dan nog eens mengen met klassieke (rock, pop, soul, 
funk, hip-hop, …) dat is waar deze heren voor gaan en staan! 
Website: http://www.gdmusicmanagement.be/index.php/artiesten/29-dj-s/57-mobius-one-skratsj 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=4hQNF_oryao 
Foto: http://www.gdmusicmanagement.be/index.php/artiesten/29-dj-s/57-mobius-one-skratsj 

16u30-17u45: Pat B (nl) 

Deze Belgische Nederlander (als buurtbewoner van de grens) werd al vrij jong besmet door het 
jumpstyle-virus. Na een paar jaar draaien in kleine clubs werd het een 10-tal jaren serieus, toen zijn 
eerste eigen releases het licht zagen. Ondertussen is hij uitgegroeid tot een graag geziene, coole, 
chille en vooral toffe kerel op grotere events in binnen- en buitenland. Zo hebben wij ze graag! B-
Welcome aan Pat B, what's in a name, enthousiasme en liefde voor muziek, net zoals wij. 
Website: http://www.structure-agency.com/artist/2591-pat_b 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=W6ZxNr0Yetg 
Foto: http://www.structure-agency.com/content/files/149-2591-splatter1-dcc20b.jpg 
 

http://www.structure-agency.com/content/files/149-2591-splatter1-dcc20b.jpg
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17u45-19u00: Lowriderz (b) 

Lowriderz zijn Nick Kraft (aka H4bitane) & Bjorn Aerts (aka Gordon Smith), twee twintigers, een  duo 
dat graag beats, bass en opzwepende ritmes laat samensmelten tot een mix van muzikale 
hoogtepunten. Zij hebben fun achter de decks en willen maar één ding... namelijk dat hun publiek 
zich even goed vermaakt als zijzelf. Op heel wat grote party's zijn ze daar al probleemloos in 
geslaagd, wij zijn vrij zeker dat het Kortenaaks publiek hetzelfde lot zal ondergaan. 
Website: http://www.structure-agency.com/artist/3091-lowriderz 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=f1_-leIi8DE 
Foto: http://www.structure-agency.com/presskit/3091-lowriderz 

19u00-20u00: Partyshakerz XL (b) 

Ook "onze Partyshakerz" zijn ondertussen "residents" op Boerenrock, maar dit jaar zullen ze voor het 
eerst in hun "Extra Large-versie" te zien en te horen zijn. Fré (aka Blezz) & Stéphane (aka Stephen 
Fox) laten zich immers omringen door 3 muzikanten (viool, sax & drums) & 1 zangeres. Ook dit jaar 
zullen zij de grootste hits tot een perfect geheel mixen, maar dit keer met die extra touch... een 
nieuw hoofdstuk in het bruisende B-Elektrik-verhaal. 
website: http://www.partyshakerz.be/ 
video: https://www.youtube.com/watch?v=RDXLJsqDcJc 
foto:  

20u00-20u45: Kraantje Pappie (nl) 

"Waar is Kraan" is wellicht de grootste hit van deze rapper uit Nederland. Wel, wij kunnen het jullie 
vertellen, Kraantje Pappie zal op zaterdag 29 augustus omstreeks 20u in Kortenaken op The Biet 
staan en daar alweer voor een grootse show zorgen. Kraan stond de afgelopen jaren al op de 
grootste podia, ook in ons Belgenland, en het was elke keer raak! Crane, de roepnaam van Kraantje 
Pappie,  komt, danst, rapt en overwint met zijn zware baslijnen en grappige scherpe teksten. 
website: http://www.kraantjepappie.nl/ 
video: https://www.youtube.com/watch?v=AgPJ65FiJpA 
foto:  

20u45-22u00: Safi & Spreej (b) 

Met Safi & Spreej halen we de absolute top van de Belgische hiphop naar Kortenaken. Berust de 
samenwerking tussen beide heren louter op toeval of schuilt er een lotsverbondenheid tussen de 
Gentse Spreej en de Mechelse Safi? Toen beide heren drie jaar geleden ‘Ter Plaatse, Rust’ releasten 
bewezen zij meteen dat Vlaamse hiphop niet langer het kleine, verwaarloosde broertje was van de 
Nederlandse Maar het vervolg werd nog straffer, veel straffer. ‘Fase 2’ vergrootte niet enkel hun 
schare volgelingen, maar schudde de Belgische media helemaal wakker: het releaseconcert in de AB 
was een bom, het concert op Pukkelpop een zegetocht. Met hun derde album eisen beide heren 
voorgoed een plaats op in de annalen van de Nederlandstalige hiphop. Mocht hun carrière een raket 
zijn, dan is dit de derde trap, die hen mooi op kruissnelheid brengt, op naar de sterren. Top gewoon! 
website: http://safispreej.com/ 
video: http://safispreej.com/ 
foto: https://www.dropbox.com/s/6zpq97mygdchu4n/PERSBEELD-SAFI_%26_SPREEJ-
ATLYNN_VROLIJK-1.JPG?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/6zpq97mygdchu4n/PERSBEELD-SAFI_%26_SPREEJ-ATLYNN_VROLIJK-1.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6zpq97mygdchu4n/PERSBEELD-SAFI_%26_SPREEJ-ATLYNN_VROLIJK-1.JPG?dl=0
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22u00-23u00: Mark with a K (b) 

Three in a row... big, bigger, biggest! Gezien Mark toch wel een beetje aan de basis ligt van het 
succes van B-Elektrik konden we ook dit jaar niet om hem heen, hij is als het ware al uitgegroeid tot 
een "boerenrock-resident". Met zijn stomende "harde" dj-sets met hoge meedansfactor is hij al 2 
jaar één van de absolute topacts van ons festival, wedden dat het op de editie 25+1 niet anders zal 
zijn. We maken ons op voor een Feest met een grote F, met beats met een grote B, gebracht door 
Mark met een grote K! 
website: http://www.markwithak.be/ 
video: http://www.youtube.com/watch?v=B1HHtOL_RDM 
foto:  

23u00-23u45: Jebroer (nl) 

“ik heb m’n stoute, stoute schoenen aan, zie me hakken, zie me jumpen kijk kijk kijk me gaan! Ik eet 
geen appel, ik eet geen kiwi, ik wil gaan met die… ik wil gaan met die banaan!”, hoe marginaal de 
tekst ook is, iedereen heeft ‘m de voorbije weken al wel eens in een zotte bui nagezongen. Jebroer, 
erelid van het Nederlands hiphopcollectief Nouveau Riche, staat vooral bekend om zijn 
verpletterende hiphop- en trapbeats opgesmukt met een vocale flow om U tegen te zeggen. We 

twijfelen er niet aan dat JeBroer ft. Stepherd & Skinto binnen de kortste keren onze dj-tent zal 
laten ontploffen. Pompende beats, rauwe lyrics en vooral een hoog partygehalte, gaan met 
die banaan! 
website: http://www.jebroermusic.com/ 
video: https://www.youtube.com/watch?v=TTiKpglexKE 
foto:  

23u45-01u00: Coone (b) 

Al jaren een droom… een droom die nu werkelijkheid wordt! Koen Bauweraerts, uiteraard beter 
gekend als Coone; zal The Biet 2015 headlinen. Als sinds zijn kinderjaren is Coone gefascineerd door 
muziek in al zijn vormen. De oprichting van zijn eigen label Dirty Workz was zijn eerste grote stap in 
de hardstyle wereld en van dan af ging het alleen maar harder, letterlijk & figuurlijk. Al snel maakt hij 
in België het onmogelijke waar door in z’n eentje de grootste danstempels volledig vol te laten lopen. 
Ondertussen heeft deze hardstyle-god al een groot stuk van de wereld veroverd met zijn toch wel 
uniek geluid. Coone heeft overal “volgelingen” en zal dus ook op The Biet garant staan voor een 
indrukwekkende show waar niet alleen hardstyle-liefhebbers zullen van genieten. God is a dj…! 
 
website: http://www.djcoone.com/ 
video: https://www.youtube.com/watch?v=wRX0HrJ2qyg /    

https://www.youtube.com/watch?v=bTjTVnTcOz8 
foto: http://www.djcoone.com (press pictures) 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TTiKpglexKE
https://www.youtube.com/watch?v=wRX0HrJ2qyg
https://www.youtube.com/watch?v=bTjTVnTcOz8
http://www.djcoone.com/
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Zondag 26 augustus                                            
B-family 
 
B-Family is al een paar jaar niet meer het “kleine broertje” van de festivaldag op zaterdag, ook dit 
jaar serveren wij op onze gezinsnamiddag absolute topacts uit hun genre. Ons podium “The Big” zal 
tijdens onze laatste festivaldag zijn naam eer aandoen, het wordt niet alleen een programma op “U” 
tegen te zeggen, het zal ook een opeenvolging zijn van “grootse” shows. Uiteraard zullen wij naast 
het livegedeelte op het grote Boerenrockpodium ook onze kleinste fans niet uit het oog verliezen 
want wij beloven een festival-speeldorp groter dan ooit tevoren met mega springstructuren, coole 
randanimatie, “uitdagingen” voor jong en minder jong. De ideale afsluiter van een lange en hopelijk 
zonnige zomervakantie. 
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Zondag 30 augustus                                            
B-family 

15u30-16u30: Laura Tesoro (live in concert) 

Na haar wervelende doortocht in The Voice weet heel Vlaanderen dat deze jongedame een heel 
groot talent is, ze heeft een enorme podiumprésence, een waanzinnige stem en een charme die 
niemand onberoerd laat. Haar mentor Koen Wauters zal ongetwijfeld tijdig in Kortenaken aanwezig 
zijn om zijn “poulain” live met volledige band aan het werk te zien. Laura belooft ons een stevige set 
die bol zal staan van eigen hits maar ook van classics die ze in een eigen jasje steekt. Een dame die 
weet wat ze wil en die dus ook op ons Boerenrock-podium wil staan. 
Website: http://www.tttartists.be/artists/laura-tesoro/intro 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=P3i5uKrc3JI 
Foto: http://www.tttartists.be/artists/laura-tesoro/fotos-video 

17u00-18u30: Scala & Band 

Scala zal iedereen wel bekend zijn als het internationaal beroemd en mondiaal geroemd 
vrouwenkoor van de broers Kolacny. In de zomer van 2015 zal Scala voor het eerst uitpakken met 
een groots opgezette festivalshow. Het zal een unieke en imposante ‘Best Of’ show worden. 
Stijn en Steven zochten hiervoor naar een unieke bezetting met drum, gitaar, basgitaar, piano en een 
twintigtal zangeressen.  Naast eigen en origineel materiaal zal Scala ook gekende songs brengen van 
kleppers zoals Radiohead, U2, Nirvana, Milk Inc., Depeche Mode, Rammstein, … Een niet te missen 
en unieke festivalformule! 
Website: http://www.scalachoir.com/ 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=dcjec7WZ41s 
Foto: http://www.scalachoir.com/nl/media/fotoalbums/album/12-profile-pictures.html 

19u00-20u30: Clouseau 

Vonken en vuur op B-Family, Vlaanderens grootsten op “The Big”! Clouseau voorstellen hoeft niet 
meer .... Vorig jaar annuleerden ze helaas hun optreden wegens rugproblemen van Koen Wauters.  
Dit jaar zullen ze slechts op 3 “grote” events in Vlaanderen te bewonderen zijn, én we zijn dan ook 
zeer vereerd dat ze er ZELF voor kozen om op het Boerenrockpodium uit hun dak te gaan ! Een mooi 
gebaar om hun afwezigheid van vorig jaar te verzachten !  Een unieke kans dus voor de Clouseau-fans 
om hen alsnog aan het werk te zien in hartje Hageland! 
website: http://www.clouseau.be/ 
video: https://www.youtube.com/watch?v=2LcJEzTfYL8 
foto: http://www.clouseau.be/ 

 

 

http://www.tttartists.be/artists/laura-tesoro/intro
https://www.youtube.com/watch?v=2LcJEzTfYL8
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21u00-22u15: Les Truttes 

Les Truttes is de enige band die volgens onze bescheiden mening het aan kan om achter de  
broertjes Wauters het publiek nog ruim een uur aan de swing te houden met hun gloednieuwe show 
“Popaganda!”. Ook nu zullen ze met hun creatieve mix van muziek en spektakel, met de nodige dosis 
humor en zelfrelativering, zorgen voor een afsluitende show die het geheel zal “af” maken. 
Dit jaar staan Les Truttes met wapperende vlag op de barricades! Met de vuist in de lucht eisen zij 
hun Recht op Roem! POPAGANDA! Nieuwe kostuums, nieuw décor, nieuwe songs! See it, believe it! 
Website: http://www.lestruttes.be/ 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=DTrWxYvI6aU 
Foto: http://www.lsagency.net/media/download.php?id=551&MED_Type=jpg 
 
 

 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DTrWxYvI6aU
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Contactgegevens 
 

 

Praktische info 
 Adres: festivalterrein Zandrodestraat Kortenaken 

 Ticketprijzen: vrijdag € 7, zaterdag € 33, zondag € 23 & combi € 45 

 Tijdelijke vroegboekactie met dezelfde ticketprijzen als in 2014 

 Kassa: vrijdag € 10, zaterdag € 40 & zondag € 30 

 Kinderen jonger dan 12 jaar mogen gratis binnen als de volwassen begeleider die hen (verplicht) 

vergezelt, deze leeftijd kan aantonen.   

 Festival blijft toegankelijk voor iedereen 

 Interesse om dit leuke, gezellige festival te steunen of/en als VIP het festival te bezoeken… mail 

naar dominic@boerenrock.be en informeer naar de vele sponsormogelijkheden 

 Mooie camping met toiletten, vlakbij festivalterrein en nog steeds GRATIS 

 

 
 

Contactgegevens VZW 

 
Boerenrock VZW 

Dominic Vandermeulen 

Heerstraat 6 

3470 Kortenaken 

 

Tel. 0496/235 776  

www.boerenrock.be 

dominic@boerenrock.be 

mailto:dominic@boerenrock.be
http://www.boerenrock.be/

