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DE HAM
80’S & 90’S TENT DE HAM
VRIJDAG 24 JUNI

23.00 - 00.00U: DJ BOUNTYHUNTER
Dj Bountyhunter, alias Stefan Melis, draait al de nodige tijd
mee en staat aan de voet van het hardcore tijdperk.

21.30 - 22.25U: DJ FRE

00.00 - 01.00U: DJ F.R.A.N.K.

22.25 - 23.25U: DA RICK

01.00 - 02.00U: BART-JAN DE PRAETERE

Da Rick’s DJ-style is Freestyle with party influences of the
90’s, Jump, Harddance and even some Rock and Hardcore.

02.00 - 03.00U: PAT KRIMSON

DE ZOTSTE TENT
VAN OUDENAARDE
Deze nieuwe feestlocatie zal bestaan uit een heuse spiegeltent waar apres ski-ambiance centraal staat, inclusief de halve liters en de typische Duitse bierfeestensfeer.

00.25 - 01.25U: DJ DREZZ
01.25 - 01.55U: DANGER HARDCORE TEAM
The Danger Hardcore Team live act became legendary all over
the hardcore planet.

01.55 - 03.00U: DIRK STOOPS

ZATERDAG 25 JUNI
20.30 - 21.30U: DJ FRE
21.30 - 22.00U: GET READY
‘Get Ready!’ staat garant voor kwalitatieve optredens, nooit
dovend enthousiasme en een eigen sound.

VRIJDAG 24 JUNI
• 22.00 - 22.40u: Sam Gooris
• 22.40 - 23.40u: DJ Koen
• 23.40 - 00.20u: Schlagerzanger Jens
• 00.20 - 01.20u: DJ Koen
• 01.20 - 02.00u: Dimi zingt Hazes
• 02.00 - 03.00u: DJ Koen

ZATERDAG 25 JUNI
• 22.00 - 22.40u: Johan Veugelers/Jean-Marie Pfaff
• 22.40 - 23.20u: Louis Flion
• 23.20 - 00.20u: DJ FunkHauser
• 00.20 - 02.00u: Kwaremontbrothers
• 02.00 - 03.00u: DJ Bart-Jan De Praetere - JOE FM
met het Foute uur

22.00 - 23.00U: DJ ZOF
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MARKT
FESTIVALPODIUM MARKT
De Markt vormt uiteraard het middelpunt van de AB Bierfeesten. De mainstage komt terug naar de locatie waar de feesten
zijn groot geworden, namelijk vlak voor de fontein met het
stadhuis in de achtergrond. Ook deze keer voorzien we een
zeer gevarieerd aanbod.

VRIJDAG 24 JUNI
20.00 - 21.00U: #LIKE ME
Samen zingen en springen op hits van vroeger, weliswaar in
een modern kleedje gestoken.

21.00 - 21.15U: OPENING BIERFEESTEN
MET GRATIS BRUIN BIER
21.15 - 22.30U: CLEYMANS & VAN GEEL
Deze groep ontpopt zich tot één van de vaste waarden op talloze binnen- en buitenpodia. Met een mix van onverwoestbare songs en de nodige dosis humor, maakt Vlaanderen kennis
met Cleymans & Van Geel.

23.30 - 00.45U: SOULSISTER
30 jaar bestaat de groep rond Paul Michiels en Jan Leyers
inmiddels. Bereid je voor op 75 minuten sfeer en ambiance
en luidkeels meezingen.

01.45 - 03.00U: KOBE ILSEN &
VIKTOR VERHULST
Beiden zijn ze niet weg te branden van de TV-schermen.
Daarnaast staan ze op de grootste feestjes en zijn als DJ’s
onnavolgbaar. Als er een dak mocht zijn op de AB Bierfeesten
dan was het er zeker af. Shaken tot in het zweet.
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ZATERDAG 25 JUNI

ZONDAG 26 JUNI

17.00 - 18.15U: SLOTSHOW KADEEFEESTEN

• 14.00 - 14.40u: Christof Chapsis
• 14.40 - 15.20u: Garry hagger
• 15.20 - 16.00u: Kythana
• 16.00 - 16.40u: Mieke
• 16.40 - 17.20u: Frank Galan
• 17.20 - 18.00u: Danny Fabry
• 18.00 - 18.40u: Margriet Hermans
• 18.40 - 19.20u: Sasha&Davy
• 20.00 - 20.40u: Swoop
• 20.40 - 21.20u: Luc Steeno
• 21.20 - 22.00u: Steve Tielens

18.30 - 19.30U: MATHIAS VERGELS
& HET GOEDE VOORBEELD
Een stomende set van een uur op de podia waarin eigen werk
en goed gekozen Nederlandstalige covers elkaar goed aanvullen.

19.30 - 20.15U: STRAATANIMATIE
20.30 - 21.45U: DE MENS
In 2022 bestaat De Mens 30 jaar. Een kwartet als geen ander,
met sterke songs, tomeloze energie en rockend entertainment.

22.45 - 00.00U: FLIP KOWLIER
01.00 - 02.00U: 2FABIOLA
Loredana en Patje Krimson hebben een heuse comeback gerealiseerd, mede dankzij Liefde voor muziek. Wat normaliter
een farewell tour zou worden, zal nu een comeback tour zijn.
Dansen en feesten op de grote markt!!

PARKING DE MARKT
Als de artiesten op de mainstage opbouwen en/of afbreken
blijft de Markt toch nog de place to be met diverse DJ-sets.

VRIJDAG 24 JUNI
22.30 - 23.30U: GUNTHER D
De zotste DJ van Stu Bru en grote muil pur sang.

00.45 - 01.45U: DJ LUCKI LUC
Feest DJ Lucki Luc was erbij op Tomorrowland alsook op
Tomorrowland Winter (Alpe d’Huez). Hij is een topper op
schlager- avonden/festivals, Foute Party’s en Oktoberfeesten. Niet voor niets is hij heden de meest geboekte Ambiance
DJ van het moment.

ZATERDAG 25 JUNI

02.00 - 03.00U: RADIO BOTANIQUE
Radio Botanique is niet zomaar een discobaar. Als drie werkpaarden krijgen ze elk publiek aan het dansen, springen en
het zingen dankzij een eclectische platenkeuze, dolle jingles,
scherpe bindteksten, bizarre rekwisieten en debiele dansjes.
Radio Botanique is een geoliede jukebox die alle muziekstijlen naadloos aan mekaar mixt.

21.45 - 22.45U: DJ AXL
00.00 - 01.00U: DJ DADDY COOL
Elk jaar zet hij het Sint-baafsplein op zijn kop tijdens de Gentse Feesten en dat komt hij nu ook doen op de grote markt
van Oudenaarde.
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LINE-UP VRIJ 24/6

LINE-UP ZA 25/6

FESTIVALPODIUM MARKT

FESTIVALPODIUM MARKT

20.00 - 21.00u
21.00 - 21.15u
21.15 - 22.30u
23.30 - 00.45u
01.45 - 03.00u

17.00 - 18.15u
18.30 - 19.30u
19.30 - 20.15u
20.30 - 21.45u
22.45 - 00.00u
01.00 - 02.00u
02.00 - 03.00u

#Like Me
Opening Bierfeesten met gratis bruin bier
Cleymans & Van Geel
Soulsister
Kobe Ilsen & Viktor Verhulst

PARKING DE MARKT
22.30 - 23.30u
00.45 - 01.45u

Gunther D
DJ Lucki Luc

PODIUM FOODSTREET
20.00 - 21.00u
21.00 - 22.00u
22.00 - 22.30u
22.30 - 23.00u
23.00 - 23.30u
23.30 - 01.00u

Straatanimatie
Kwaremont brothers
Theater Stam/Koen Browaeys
De kleinste mobiele bierbar
Theater Stam/Koen Browaeys
Straatanimatie

80’S & 90’S TENT DE HAM
21.30 - 22.25u
22.25 - 23.25u
23.25 - 00.25u
00.25 - 01.25u
01.25 - 01.55u
01.55 - 03.00u

DJ Fre
Da Rick
Phi Phi
DJ Drezz
Danger hardcore Team
Dirk Stoops

DE ZOTSTE TENT VAN OUDENAARDE (DE HAM)
22.00 - 22.40u
22.40 - 23.40u
23.40 - 00.20u
00.20 - 01.20u
01.20 - 02.00u
02.00 - 03.00u

Sam Gooris
DJ Koen
Schlagerzanger Jens
DJ Koen
Dimi zingt Hazes
DJ Koen

PODIUM MINDERBROEDERSPLEIN
21.00 - 22.30u
23.15 - 01.00u
01.45 - 03.00u

De Kreunaers
Meatallica
Zwammstein

DE WOEKER
Folk vanaf 20u

About Jay
Seven Sisters
Radio Barbã

PARKING DE MARKT
21.45 - 22.45u
00.00 - 01.00u

All Right
Tars
Radio Tepelklets
Funky Bastards
Major J

20.00 - 21.00u
21.00 - 22.00u
22.00 - 23.00u
23.00 - 00.00u
00.00 - 01.00u

Straatanimatie
Kwaremont Brothers
De kleinste mobiele discobar
Straatanimatie
Straatanimatie

80’S & 90’S TENT DE HAM
20.30 - 21.30u
21.30 - 22.00u
22.00 - 23.00u
23.00 - 00.00u
00.00 - 01.00u
01.00 - 02.00u
02.00 - 03.00u

DJ Fre
Get Ready
DJ Zof
DJ Bountyhunter
DJ F.r.a.n.k.
DJ Bart-jan De Praetere
Pat Krimson

DE ZOTSTE TENT VAN OUDENAARDE (DE HAM)
22.00 - 22.40u
22.40 - 23.20u
23.20 - 00.20u
00.20 - 02.00u
02.00 - 03.00u

Johan Veugelers/Jean-Marie Pfaff
Louis Flion
DJ FunkHauser
Kwaremontbrothers
DJ Bart-jan De Praetere

PODIUM MINDERBROEDERSPLEIN
21.00 - 22.30u
23.15 - 01.00u
01.30 - 03.00u

Mother Mercury
Nerveus
Pussy Willow

DE WOEKER
Rock & pop
vanaf 20u

Vitalski
The Calicos
Douglas Firs
Lost Heroes

KADEEFEESTEN
10.00 - 16.00u
17.00 - 18.15u

Animatie en activiteiten
Sarah & Bavo van Ketnet
Discobar Maxi Pret

JEUGDPLEIN

HYPPO
24/7

DJ AXL
DJ Daddy Cool

PODIUM FOODSTREET

JEUGDPLEIN
21.00 - 22.30u
22.30 - 00.00u
00.00 - 01.00u
01.00 - 02.00u
02.00 - 03.00u

Slotshow Kadeefeesten
Mathias Vergels
Straatanimatie
De Mens
Flip Kowlier
2Fabiola
Radio Botanique

Kamping hyppo 24/7

21.00 - 22.30u
22.30 - 00.00u
00.00 - 01.30u
01.30 - 03.00u

Creator
Flashback
Flüke
Nina Black

HYPPO
24/7
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Kamping hyppo 24/7

LINE-UP ZO 26/6
FESTIVALPODIUM MARKT
14.00 - 14.40u
14.40 - 15.20u
15.20 - 16.00u
16.00 - 16.40u
16.40 - 17.20u
17.20 - 18.00u
18.00 - 18.40u
18.40 - 19.20u
20.00 - 20.40u
20.40 - 21.20u
21.20 - 22.00u

Christof Chapsis
Garry hagger
Kythana
Mieke
Frank Galan
Danny Fabry
Margriet Hermans
Sasha&Davy
Swoop
Luc Steeno
Steve Tielens

HYPPO
24/7

Kamping hyppo 24/7

LINE-UP MA 27/6
SENIORENRAAD
14.00 - 17.30u

Dansnamiddag

HORECA
De horecazaken staan klaar met flink uitgebreide terrassen en keukens die non-stop open zijn. Ook zorgen ze voor muziek tot in de
vroege uurtjes.

7

HORECA
De Oudenaardse
horeca ziet je graag!
HORECA
De horecazaken staan klaar met flink uitgebreide terrassen en keukens die non-stop open
zijn.
Ook zorgen ze voor muziek tot in de vroege
uurtjes.

HERBRUIKBARE BEKERS
OP DE BIERFEESTEN
Aandacht voor duurzaamheid en milieu wint
alsmaar aan belang.
Daarom kiest Oudenaarde, in navolging van andere steden, voor de organisatie van afvalarme
evenementen door het gebruik van herbruikbare bekers. Ook zo voor de Adriaen Brouwer
Bierfeesten. Na de Ronde van Vlaanderen, is
dit het tweede evenement waar alle betrokken
partners de handen in elkaar slaan, en tonen
dat feesten ook op een ‘propere’ manier kan.
Help jij, feestvierder, ons ook mee om de feestlocatie drie dagen netjes te houden? Zo wordt
het alvast aangenaam feesten voor iedereen.
Praktisch: op elk feestplein krijg je je bestelling
geserveerd in een herbruikbare beker. Je betaalt hier per consumptie een waarborg voor.
Je kan de beker op elke locatie terug inwisselen, bestel je een ander drankje, dan krijg je een
nieuwe beker, keer je huiswaarts, dan krijg je
de waarborg terug. Gooi de beker niet op de
grond, jij bent niet alleen je waarborg kwijt,
maar zorgt opnieuw voor een heuse opkuis in
onze mooie stad.

De Oudenaardse horeca
ziet je graag
88

DE WOEKER
BIERFEESTEN @ DE WOEKER
GRATIS!
VRIJ 24 JUNI
FOLK - VANAF 20.00U
We vissen de lokale bands op die in april 2020 het Feest van de Folk, toen
geannuleerd door corona, kleur zouden geven.
About Jay
Meerstemmige songs begeleid op ukelele, gitaar, keys en viool.
Seven Sisters
Geen zusters maar mannen die zich door folkmuziek laten inspireren.
Radio Barbã
Feestelijke opzwepende balkanbeats

ZA 25 JUNI
ROCK EN POP - VANAF 20.00U
We nemen de draad van de voorbije jaren weer op met topmuziek, comedy en animatie in een sprookjesachtig decor.
Vitalski
Stand up comedy en presentatie
The Calicos
Winnen in 2018 met hun melodieuze indierock Humo’s Rock Rally. Bij de
release van hun eerste album The Soft Landing in 2021, klinken referenties als Ryan Adams, Wilco en The War on Drugs.
Douglas Firs
Gertjan Van Hellemonts vierde langspeler Heart of a Mother is een krachtige plaat. Blues, americana en folk verenigd in sterke popsongs. Douglas Firs nestelt zich daarmee definitief tussen de groten uit de Belpop.
Lost Heroes
Een zinderende tribute aan onze verloren helden: John Lennon, Lou
Reed, Janis Joplin, Prince, David Bowie, Freddy Mercury en – jammer
genoeg – vele, vele anderen. Lost Heroes brengt een eigenzinnige keuze
uit een hemels repertoire.
Doorlopende mobiele en vaste animatie
Live beeldende kunst door Jook Doodle Woman
En verder: Oudenaardse bieren in glas
stoofvlees met frietjes, kraampje gezond

14

Folk op vrijdag
Rock/pop op zaterdag
9

HYPPO
KAMPING HYPPO 24/7
VRIJDAG 24 T.E.M. ZONDAG 26 JUNI 2022
Na twee jaar de AB Bierfeesten te moeten missen willen we ze
dit jaar op geen moment lossen en voorzien Kaffee Hyppo &
ODNAR drie dagen lang entertainment op KAMPING HYPPO
24/7.
Denk aan frigoboxen, veel te witte kousen, slippers & veel
bier. De receptie van Kamping Hyppo is 24 op 7 beschikbaar
voor alle bezoekers. Er wordt uitzonderlijk geen complete
stilte geëist tijdens de nachtelijke uren maar verscheidene discjockeys zullen de keet in vuur en vlam zetten op de
Kampingdisco. Het huisorkest zal ook voor de juiste muzikale
ondersteuning zorgen tijdens de bingo-avond en ontbijt met
Irish Coffee wordt vanaf 7u geserveerd.
Zonnebril op, goudgele pretstaaf in de hand, niet vergeten
smeren!
KAMPING HYPPO, de vakantie van uw lever!

Kamping Hyppo,
de vakantie
van uw lever
1010
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JEUGDPLEIN
HET HEEFT VEEL TE LANG GEDUURD,
MAAR EINDELIJK ZIJN ZE TERUG:
ONZE VERTROUWDE BIERFEESTEN!
Met de Jeugdraad staan we te popelen om er weer een zalig
Oudenaards feestweekend van te maken.
Na twee rare jaren lijkt het ons de ideale gelegenheid om te
focussen op mensen uit eigen streek: het wordt een editie
voor en door de lokale jeugd, handelaars, producten…
Op ons podium zullen enkel DJ’s uit eigen streek een feestje
komen bouwen, om hen op en top te steunen met hun heropstart. Twee Oudenaardse jeugdbewegingen zullen instaan
voor een vlekkeloos verloop van het bargebeuren en uiteraard
kan er ook aan de foodtruck weer van alles geknabbeld worden.
Samen gaan we er opnieuw voor en staan we paraat voor vele
nieuwe edities. Want laat een iets duidelijk zijn: Oudenaarde,
we hebben jullie gemist!

VRIJDAG 24 JUNI: 21.00 - 03.00U
• All Right
• Tars
• Radio Tepelklets
• Funky Bastards
• Major J

ZATERDAG 25 JUNI: 21.00 - 03.00U
• Creator
• Flashback
• Flüke
• Nina Black

Lokale DJ’s, twee bars
en een foodtruck
11

MINDERBROEDERSPLEIN
PODIUM PARKING
MINDERBROEDERSPLEIN
VRIJDAG 24 JUNI
21.00 - 22.30u De Kreunaers
Opgericht in 2017 door 5 ervaren muzikanten uit Lier en omstreken. Lier … de stad aan het vuile water, de bakermat van
het origineel! De playlist bevat alle grote hits van De Kreuners.
De optredens werden telkens met laaiend enthousiasme door
het publiek onthaald.

01.45 - 03.00u Zwammstein
Nederlands eerste Rammstein Tribute Band: Zwammstein,
brengt de muziek en show van hun helden met zo veel mogelijk vuur, passie en bewondering als maar mogelijk is.
De combinatie van de sound en uitstraling, lichtshow en pyro
effecten zorgt voor een unieke ervaring. Alle bezoekers zijn
het dan ook met elkaar eens: ”Zeer origineel met een eigen
twist”.
Ook gaat de band de minder typische tracks niet uit de weg
en de combinatie met de klassiekers wordt door de bezoekers
van een Zwammstein show enorm gewaardeerd.
Een Zwammstein concert is één groot feest en daarmee een
ervaring die je niet mag missen! CHECK IT OUT!

ZATERDAG 25 JUNI
21.00 - 22.30u Mother Mercury
Mother Mercury, de meest authentieke Queen coverband van
Europa, brengt een eerbetoon aan de grootste band uit de
rockgeschiedenis: Queen!
Deze vijf professionele muzikanten proberen zich er niet makkelijk van af te maken door een valse snor op te kleven. Neen,
meneer! Ze hebben alles op alles gezet om de harmonieën en
energie tot het hoogste niveau te tillen, zodat jij kan genieten
van de songs, zoals je ze kent van de legendarische albums.
23.15 - 01.00u Meatallica
Geïnspireerd door Metallica, gebracht met hart en ziel.
Meatallica gaat voor authenticiteit gecombineerd met een
no-nonsense attitude. Vier oude rotten in het vak nemen je mee
op een energieke reis door de rijke muziekgeschiedenis van
‘s werelds invloedrijkste en ‘grootste metalband allertijden’:
Metallica. Naast alle wereldhits zoals ‘Nothing Else Matters’,
‘Enter Sandman’, ‘Whiskey In The Jar’ en ‘One’ brengt
Meatallica ook de beste albumpareltjes en bezorgt daarmee
de liefhebbers de ultieme Metallica-beleving!

23.15 - 01.00u Nerveus
NerVeuS brengt voornamelijk pop- rock en folkcovers van de
jaren ‘50 tot het recente heden. Zeg maar van “zeg eens meisje” tot “sex on fire” en van “Elvis” tot “Eminem” en dit niet
zelden met een hoek af of een grappige noot!
01.30u - 03.00u Pussy Wilow

De beste
tribute bands
12

Coverband “Pussy Willow” brengt jullie in hoog tempo een
wervelende show met “all-time” rock & dance songs van
vroeger en nu.

FOODSTREET
FOODSTREET MARKT – RONDPUNT
MINDERBROEDERSTRAAT
In een zeer gezellige setting kan je iets eten en toch nog
genieten van straatanimatie en theatervoorstellingen.

VRIJDAG 24 JUNI
• 20.00 - 21.00u: Straatanimatie
• 21.00 - 22.00u: Kwaremont brothers
• 22.00 - 22.30u: Theater Stam/Koen Browaeys
• 22.30 - 23.00u: De kleinste mobiele bierbar
• 23.00 - 23.30u: Theater Stam/Koen Browaeys
• 23.30 - 01.00u: Straatanimatie

ZATERDAG 25 JUNI
• 20.00 - 21.00u: Straatanimatie
• 21.00 - 22.00u: Kwaremont Brothers
• 22.00 - 23.00u: De kleinste mobiele discobar
• 23.00 - 01.00u: Straatanimatie

Food & sfeer
13

KADEEFEESTEN
KADEEFEESTEN – THEMA BEESTENBOEL
ZATERDAG 25 JUNI
Doorlopend van 10.00 tot 16.00u.
Dit jaar verandert de volledige Hoogstraat in een echte Beestenboel waarbij alle wilde tijgers, gekke apen en fluitende vogels welkom zijn!
Laat je helemaal omtoveren tot een sissende slang of een
schattig konijn in de Kinderverbetermachine of ga helemaal
los op een mega-springkasteel.
Probeer je liever een nieuwe haarstijl uit of kies je toch voor
een superleuke foto in onze photobooth? Het kan allemaal!
Op de speelgoedbeurs kunnen alle kinderen hun speelgoed
waar ze niet meer mee spelen verkopen om op deze manier
centjes te verdienen voor te sparen, of meer speelgoed te kopen :-).
Ook dit jaar is er een jury die het mooiste kraam, de best
verklede verkopers en de stand met de origineelste slogan in
de bloemetjes zet.
Om deze beestige dag af te sluiten verzamelen alle kinderen
op de Markt voor een fantastisch optreden van De Ketnetband.
TIP: kan je niet genoeg krijgen van beestjes? Loop dan ook
even het MOU Museum (stadhuis) in, daar kan je naast diervoorstellingen op historische wandtapijten, ook een heuse
dierenparade met opgezette dieren en een drakenskelet bewonderen. Open van 10u00 tot 17u30 doorlopend.

Breng je
vriendjes mee
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SENIORENRAAD
BIERFEESTEN DANSNAMIDDAG
MAANDAG 27 JUNI
Van 14.00 tot 17.30u
Dansnamiddag voor Oudenaardse senioren.
DJ Cartouche zorgt voor de muziek in Salons
Mantovani.
Tickets (inclusief koffie en taart) kosten €6 en zijn
te bestellen via elyne.secember@oudenaarde.be
of telefonisch op 055 460 683.
Inschrijven kan ten laatste tot 17 juni 2022.
Je inschrijving is pas bevestigd na betaling
op rekening nummer BE05 7370 0328 1875 met
vermelding van je naam.
www.seniorenraad-oudenaarde.be

Tijd om
te dansen
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VERZEKERINGEN

WIM BAERT
VERZEKERINGEN

WIM BAERT

OUDENAARDE GAVERE
DEINZE

NINOVE

WWW.DEVREESE-BETON.BE

BRADT
PATRICK

TUI N -E N B OU W MAC H I N E S

HOOGWERKERS I SCHAARLIFTEN I HEFTRUCKS

WWW.VLOERWERKENBRADT.BE

WWW.DAKWERKENBRAKEL.BE

Kruisem

Oudenaarde

WWW.BIERFEESTEN.BE
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