Randanimatiev
ZE QUAFFEURZ
(wandelende live jukebox)

Een knotsgekke 13-koppige band mét danseres, brengt u de perfecte show: een mix
van meezingers/vlaamse schlagers over funky rythms tot energieke hedendaagse
(pop)muziek.
Speelplezier voor, tussen, op en onder het volk met volop ambiance en meezingers.
Bij deze organisaties waren ze reeds te gast: Gentse Feesten; Woodstock der
Blasmusik; Dranouter Festival; BAD-Theater aan zee; ... En nu dus ook op de 25ste
Belcanto Classic in Westouter.

VELODRUM!
(fietsende drummers)

Eddy & Roger, twee oud wielrenners, gaan
helemaal op in hun nieuwe passie. Ze hebben
hun fietsen omgebouwd tot mobiele drumkits.
Tijdens de Belcanto Classic verschijnt
VELODRUM en worden de kijkers met
een mini percussieconcert geanimeerd en
geamuseerd. Steeds met een humoristische
knipoog naar de wielrennerswereld.

RADIO MANO SPORT
(Knotsgekke radio door Kartje Kilo)

Kartje Kilo brengt Radio Mano Sport in de ether, live en rechtstreeks!
Martial en Noël zien in elke publieke beweging genoeg aanleiding om tot live
sportverslaggeving over te gaan.
De krakende vinylplaten, djingles en zélfs de reclameboodschappen maken
het live radioprogramma helemaal compleet. Knotsgekke radio die spontaan de
glimlach op het gelaat zal toveren!

THE MAGIC NIGHT OF BUBBLES & FIRE
(Pittoreske vuurparasols door Ron Jaluai)

200 bengelende vlammetjes boven je hoofd zorgen voor een mooi, magisch en
vooral gezellig sfeertje! ‘n Viertal uur zal de lucht om je heen fonkelen en stralen!
De Belcanto feestweide zal voorzien worden van vurige decoratie-elementen die
‘n extra aantrekkingskracht zullen uitoefenen op de bezoekers ! Dit gecombineerd
met 24000 zeepbelletjes per minuut (U leest het goed!)... die tussen de vlammen
zullen dwarrelen en zweven! Dit alles voorzien van prachtige bijhorende magische
muziek en uitgelicht met kleurrijke led-spots!
The Magic Night of Bubbles & Fire (by Ron Jaluai) verwennen en verrassen met
een vurige omgeving die jullie nooit gezien hebben!

SMASHDANCE!
(wervelende partyband)

Smashdance, een stel topmuzikanten en twee gouden stemmen brengen op een
energieke en aanstekelijke manier een rollercoaster van pophits naar de Belcanto
feestweide.
Met de coverband SmashDance danst iedereen ! In hoog tempo volgen de originele
mash-ups, oude en nieuwe danshits elkaar op. De extra live punch zorgt voor een
wervelende show én een uitpuilende dansvloer!
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DJ LISA JORDENS

(stomende DJ-set)

Lisa Jordens is een DJ die overdag in pyama viool speelt en
truien breit, om ‘s nachts in feesttenue te verschijnen en
schaamteloos het kot af te breken.
Ze staat voor vrolijkheid, goesting en feest. Ze blaast u graag
omver met confetti & ballonnen, maar vooral met hele vette
mixen.
Vorig jaar speelde ze de tent volledig plat en mag dit op de
25ste Belcanto Classic nog eens netjes overdoen !

