Kokopelli Festival laat je watertanden naar de zomerfestivals
Rond de dwarsschuur in Gullegem komt op 11-12-13 mei 2018 een kleine wereldstad boven water.
Het Kokopelli festival verandert de schuur en groene weide in een werelds festival. Met enkel
vrijwilligers wil Kokopelli vzw er een gezellige editie met meer dan 3000 bezoekers van maken.
Water is het jaarthema.
Verwater naar de zomer
Kokopelli is een van de eerste festivals in het seizoen. Maar het wil méér zijn dan een muziekfestival.
Elk jaar kiest de organisatie daarom ook een thema. Dit jaar koos ze ‘water’. Behalve gezellige sfeer en
aanstekelijke muziek wil de organisatie ook vragen oproepen over ons watergebruik en het recht op
water in de wereld.
Drinken tot in Afrika
Dit jaar drink je altijd uit een herbruikbare beker. Voor het eerst worden pils en frisdranken ook in een
herbruikbare beker geschonken. Zoals steeds worden de streekbieren in een echt glas
geschonken.Kokopelli verkleint zo haar afvalberg en ecologische voetafdruk.
Bezoekers kunnen hun waarborg schenken aan de ngo Protos. Protos zal in Benin, samen met 6
gemeenten ter plaatse, betere toegang tot water voorzien: in functie van drinkwater, sanitair &
hygiëne. Ook zetten ze in op gedragsverandering, via sensibilisering bij gezinnen en scholen. Ze
bereiken zo meer dan 700.000 mensen in Benin.
Draag eens een Kokopelli
Er is al lang vraag naar “een blijvend aandenken aan Kokopelli”. Dit jaar pakt Kokopelli dan ook uit
met echte eigen merchandising.
Een origineel T-shirt, uniek in zijn opdruk.
En omdat het in mei al eens wat frisser kan zijn in de late uurtjes: de Koko-muts.
De oplage is beperkt en is enkel verkrijgbaar op het festivalterrein.
Kinderbeentjes
Op Kokopelli wordt wel menig beentje geslagen. Dit jaar – voor het eerst – ook op kindermaat. Met
“Ik en den Theo” kunnen kinderen (en ook volwassenen) meezingen, -brullen en –swingen. Dit kan op
zondag (13 mei 2018), om 13u30 in de schuur.
Gastvrij festival
Kokopelli werd genomineerd als een van de drie ‘gastvrije gemeenten’, een initiatief van
Vluchtelingenwerk Vlaanderen. We werken bijvoorbeeld samen met Refu Interim, die
tewerkstellingskansen biedt aan vluchtelingen om hun integratie te bevorderen. Ook leggen we
contacten via zelforganisaties van mensen met een migratieachtergrond, met asielcentrum Menen,
met de praattafels Bib & OCMW Wevelgem (waar anderstaligen hun Nederlands kunnen oefenen. Zo
betrekken wij mensen van niet-Belgische origine dichter bij onze werking.
Zie ook: https://www.vluchtelingenwerk.be/nieuws/gastvrije-gemeente-2018-de-genomineerdenzijn-bekend#

Kokopelli in een rolstoel !?
Als sinds haar ontstaan zorgt Kokopelli ervoor dat het festivalterrein toegankelijk is voor mensen met
een fysieke beperking. Denk aan: verhardingen op het terrein, rolstoelpodia, ringleiding voor
slechthorenden, rolstoeltoegankelijk sanitair (ook op camping).
Dit jaar duiden we deze inspanningen aan via een speciaal logo: een “Koko-ventje” in een rolstoel.
Van Palestina tot Ingelmunster
Op zaterdag kijkt het publiek uit naar de Franse artiesten Yaniss Odua en Kumbia Boruka. De eerste is
een grote en opkomende naam in de reggaewereld. Kumbia Boruka brengt Mexico tot leven in het
centrum van Gullegem.
Voor zondag kon de organisatie Txarango strikken. Deze Spaanse groep speelt mestiza of een mix
salsa, reggae, ska en hiphop.
Maar naast de grote kleppers staan er ook fijne ontdekkingen op het menu. Zo brengt 47 Soul
Palestijnse dabke, maar elektronica en hiphopbeats. Maar ook lokaal talent is welkom: The Olsan
Fiestovic Orchestra uit Ingelmunster blaast de sokken van het lijf van de bezoekers.

Gezinsvriendelijk
Het festival richt zich niet alleen op volwassenen. Ook de kleine pagadders vinden hun ding bij
Kokopelli. Er zijn workshops waarbij kinderen hun handen leren wassen… zonder hun handen. Ook
kunnen ze een Senegalese vissersdans aanleren.
Tot zestien jaar is de toegang gratis. Wie tijdens het festivalweekend meteen wil doorzakken, kan
gebruik maken van de camping of een speciaal hotelarrangement.

www.kokopelli.be
#koko18
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Ward Saver, woordvoerder Kokopelli vzw
0473 411 096
ward@kokopelli.be

