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Doorlopend vanaf 14.00u

Grabbelpas Waregem
Knutsel een drakenstaartje!

De Kleine Wereld
‘draakt’ door.

Chiro Centrum Waregem
drakendoderforlife

KSA Waregem
sljeer je drakekopke af!

Enkele praktische afspraken:
Blijf steeds in je bubbel. 
Gelieve steeds je mondmasker aan te doen bij het verplaatsen.

Wil je na de Kleinste Steeple naar Waregem Koerse Music? Dan moet je een koersefestivalbandje hebben.  
Dat kan je krijgen als je CovidSafe bent. Haal je bandje af in een van onze aanvraagchalets.  
Lees er alles over via www.waregemkoersefeesten.be.

Toiletten

Bewaakte 
fietsparking

Bar

Koffiebar

Picknickweide

Gratis water

Info- & afhaalpunt
festivalbandje
(voor Waregem Koerse Music)

Kapitein Winokio
 - Zomer aan zee -

De kapitein der kapiteinen zingt met zijn 
muzikale matrozen Radio Winokio: 

melodietjes die je zo naar je 
vakantiebestemming terugbrengen.

12.30u (‘75)
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Cie 4 Saisons
- Joséphine - 

Deze eens levensgevaarlijke draak heeft zijn 
leven gebeterd en tourt nu als vriendelijk 

vuurspuwertje door parken en straten. 
14.30u / 16.30u

1

!!!

Ultima Thule 
- Wij - 

Ontdek dit vreemde fabriekje waar je als ‘ik’ 
naar binnengaat en als ‘wij’ weer buiten komt. 

Doorlopend vanaf 14.00u

2

Cie Charlie 
- Peek-a-Bee -  

a knock-out comedy! 
Tijdens een draak van een boksmatch vechten 

deze broers uit wie ‘The King’ van de ring is.
14.00u / 17.30u (‘40)
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Double Take Cinematic 
- Jump cut  - 

Zet een zetel en een staande lamp 
in de woonkamer van twee acrobaten 

en voor je het weet trakteren ze je 
op magistrale kunstjes.

13.30u / 16.30u (‘40)

4

Instituut voor volkswarmte 
- Döner Kleibäb - 

Nieuw in Park Baron Casier: 
een regelrecht pittakot - al valt er weinig te eten, 

maar zeker veel te doen!
Doorlopend vanaf 14.00u
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Stichting Hendrick-Jan Stuntman
- Springtime - 

Een verliefd stelletje in het park, 
daar schrikken we niet van. Dat ze bij toeval aan 
hele grote veren hangen, doet ons wel weer het 

voorhoofd fronsen.
14.30u / 15.30u / 17.00u (‘20)

6

Ap & Diks
Wie gaat met Baron Casier 

en zijn vrouw gaan kijken naar hun 
splinternieuwe vierkoppige draak?

14.30u / 15.30u / 16.30u / 17.30u (‘30)
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