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13-14-15/6/2008 Kundafesto : Gondwana, Bungalowpark Hechtel
De vzw Culturen in beweging opent haar deuren voor de derde editie van Kundafesto,
een wereldculturenfestival in het Bungalowpark te Hechtel op 13, 14 en 15 juni.
Kundafesto is de tot een wereldculturenfestival veredelde opendeurdag
van de vzw Culturen in beweging.
Deze driedaagse geeft een overzicht van de activiteiten en projecten van de vereniging
en haar partners.
De vereniging Culturen in beweging bestaat ondertussen 18 jaar en brengt jaarlijks als nietgesubsidieerde werking een 500-tal educatieve en culturele activiteiten rond culturele
diversiteit en duurzame ontwikkeling in het onderwijs en verenigingsleven in Vlaanderen.
Naast haar specifieke sociaalartistieke werking op het vlak van ontwikkelingseducatie
ontwikkelt en organiseert de vereniging activiteiten en initiatieven inzake interculturele
dialoog, internationale samenwerking, mensenrechten, kinderrechten en volkerenrechten,
fair trade, milieueducatie, natuur- en cultuurbeleving, culturele expressie en inzake het
behoud van het wereldcultureel erfgoed.
Hiervoor werkt de vzw Culturen in beweging samen met diverse organisaties en projecten
in binnen- en buitenland vanuit een sociaalartistiek wereldkunstencollectief met diverse
deelwerkingen:
Kundabuffi: educatief vertel- en muziektheater, wereldmuziekconcerten, werkwinkels,
tentoonstellingen, performances, lezingen
Gondwana: natuur- en cultuurbeleving, interculturele samenwerking en uitwisseling,
wereldkunstenatelier, wereldcultureel erfgoed.
Wonderland: mondiale educatieve en culturele productie en organisatie op het terrein van de
wereldkunsten en wereldmuziek (wereldcultureel erfgoed), audio- en videoproducties,
multimedia
De opbrengst van deze open deur gaat naar de verdere uitbouw van deze samenwerking.
Info:

vzw Culturen in beweging, Bungalowpark 35, 3940 Hechtel
011/35.19.14 - 0495/50.80.88 Patrick Thijs
info@kundabuffi.be – www.kundabuffi.be

Programma:
Vrijdag 13/6/2008

‘Gondwana Bungaloo Bamboo Club’ world lounge

Podium:
20u.
21u.
22u.30

Global Village
samples, percussie en dans
Low Men
trance live band
Kundabuffi Lounge
world chill-out jam

Zaterdag 14/6/2008

‘Kundafesto’ rhythm & roots

Programma:
14u.

Babylon bus:
Gerecycleerde percussieparademobiel

15u.

Publieksjam
Een open jamsessie met het publiek

16u.

Fyahbinghi
Eigenzinnige blanke akoestische roots-reggae uit Antwerpen en Limburg

17u.30

Djembé Yee Kenboora
Percussie met een bezetting uit eigen huis,
muzikanten van Koukou en gasten allerhande

19u.

Pourkwappa
Stevige reggae en wereldmuziek uit Genk

20u.30

Kundabuffi
Het huisensemble met zijn eigenste coctail van natuurgeluiden,
sfeërieke klanktapijten en opzwepende percussie

Zondag 15/6/2008

World Cultural Heritage

Podium:
12u.

Picknick

13u.

Kundabuffi’s droomreis
Een interactieve klankmassage voor jong en oud

14u.

Kundabuffi’s klanksprookjes en reisverhalen
Vertel- en muziektheater over de aarde en de mensen van de aarde

15u.

Saling Asah
Belgisch-Indonesisch gamelanensemble o.l.v. Made Wardana

16u.-18u.

Live World action paint art performance

Beeldende kunstenaars vanuit verschillende continenten en met diverse stijlen
brengen in coproductie een sfeerweergave op doek tijdens de concerten.
16u.

Oriëntal Moods:

Arabische en Indische klassieke muziek ontmoeten elkaar met gastensemble Trio Cirta en
enkele bevriende muzikanten.
18u.

Kunstveiling per opbod van het gecreëerde artwork

19u.

The Congaloos
Gelegenheidsensemble rond de conga, het afrocubaanse slagwerkinstrument

20u. slot

Randanimatie:
Speelveld
Circustechnieken
Bodypaint
Springkasteel
Zand- en muurschilderingen
Boomzaagkunstenaar
Gongcirkel
Gondwana Bungaloo Bamboo Bar & World Kitchen
Lucky Luk’s Natural Art
Cour africain
Djembé Doctors: initiatie djembéonderhoud,
Werkwinkels didgeridoo, djembé, conga’s, gongs
Initiatie afrikaanse dans en buikdans,…

Inkom: 5 euro
Plaats: Gondwana, Bungalowpark 38, 3940 Hechtel

