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Rédaction
Bd M. Lemonnier, 171, bte 2, 1000 Bruxelles 
tel +32(0)2 50 40 120 • fax +32(0)2 50 40 141 
redaction@solidaire.org  
 
REDACTEUR EN CHEF 
han.soete@solidaire.org 
 
REDACTION redaction@solidaire.org
COURRIER lettres@solidaire.org  
AGENDA agenda@solidaire.org 
ABONNEMENT abonnement@solidaire.org 
 
Redaction online 
WEBTEAM webmaster@solidaire.org 

Abonnement
www.solidaire.org/sabonner
Normal: 50 €      Spécial*: 40 €       Soutien: 100 €
Remplissez votre bon d’abonnement et retrouvez nos autres tarifs sur 
notre site .
tel +32(0)2 50 40 124  (Lundi et mardi de 09h à 17h)
Compte IBAN BE17 0010 7289 9721 BICGEBABEBB
 
* Étudiants, chômeurs, invalides ou plus de 65 ans. Nous faire parvenir copie 
carte d’étudiant, de chômeur, d’invalide ou pièce d’identité. 

“Solidaire” et “Solidair” (la version néerlandophone) sont en vente dans les 
secrétariats provinciaux du PTB, dans les centres de Médecine pour le Peuple et 
au PTB-Shop

PTB-shop • www.ptbshop.be
Affiches, gadgets, T-shirts, brochures, livres, infos. 
bd M. Lemonnier, 171, bte 2, 1000 Bruxelles 
+32(0)2 50 40 112 
info@ptbshop.be  

Parti du Travail de Belgique
Secrétariat national
bd M. Lemonnier, 171, bte 2, 1000 Bruxelles 
tel +32(0)2 50 40 110 
fax +32(0)2 50 40 141 
ptb@ptb.be 
Fonds de soutien 
IBAN BE05 0011 1514 8675 • BIC GEBA BEBB
www.ptb.be
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Floreal Group
 Toerisme voor Allen
 Vakantieplezier voor IEDEREEN en  
 vakantieformules voor IEDERS budget

•  5 unieke vakantiedomeinen, gelegen in de 
mooiste uithoekjes van België

•  7 prachtige campings in volle natuur - van 
de Antwerpse Kempen tot de Belgische 
Ardennen

•  38 moderne vergaderzalen  op 5 unieke 
locaties met een capaciteit tot 700 
personen en een complete service op 
maat van uw budget

www.florealgroup.be

Floreal Group
 Tourisme pour TOUS
 Le plaisir des vacances pour TOUS et  
 des formules accessibles à TOUS les budgets

•  5 domaines de vacances uniques situés 
dans les plus beaux coins de Belgique

•  
de la Campine Anversoise aux Ardennes 
belges

•  38 salles de réunion modernes sur 5 
localisations attrayantes pour une capacité 
de 700 personnes et un service complet, 
en fonction de votre budget

CAMPINGS
La Roche 1 & 2, 

Le Festival,
Gossaimont, 

Colline de Rabais, 
Kempen, 
Het Veen

VERGADERZALEN 
SALLES DE RÉUNION 

Blankenberge,  
Nieuwpoort,  

La Roche-en-Ardenne,  
Mont-Saint-Aubert,  
Camping Kempen

VAKANTIEDOMEINEN
DOMAINES DE VACANCES 

Blankenberge,
Nieuwpoort,

La Roche-en-Ardenne,
Mont-Saint-Aubert,

Malmedy
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Centraal Moment

We kijken ernaar uit om je te mogen ontmoeten op ons 
jaarlijkse feest van de solidariteit, ManiFiesta. Het wordt 
weer een steengoed festival. Rik Vermeersch, de directeur 

van ManiFiesta, heeft het nu zelfs al over de beste editie ooit. 

 In deze folder willen we alvast de rijkdom van het programma met 
je delen, want dat programma is inderdaad om duimen en vingers bij 
af te likken, en er is voor elk wat wils. Je kunt je inhoudelijk voeden 
met de vele debatten en lezingen, even gaan baden in het zeewater, 
dansen op de tonen van de vele muzikanten, ravotten in het kinder-
dorp of proeven van smaken uit de hele wereld. 

 Het feest van de solidariteit is ook de plek om mensen te ont-
moeten, bij te praten en om afspraken te maken voor het komende 

jaar. En dat zal nodig zijn. We slaagden er dan wel in om met 
de sociale beweging heel wat plannen van de regering uit 

te stellen en te vertragen, deze regering wil het komende 
jaar verder werk maken van haar asociale beleid. Net als 

in 2014 zal ManiFiesta dan ook opnieuw het startschot 
geven van het #hetsociaalverzet tegen deze regering.  

 Op het feest willen we dat ook internationaal maken: of het nu 
gaat om de mobilisatie voor de internationale klimaattop in Parijs 
met Vandana Shiva, of om het ware gelaat dat de trojka aan de hele 
wereld toonde in het geval van Griekenland, op ManiFiesta is het er 
allemaal. 

 Nog op ManiFiesta zal Solidair in een volledig nieuw kleedje 
worden gestoken: het maandblad, de website, sociale media … het 
krijgt allemaal een volledige make-over. Het feest van de solidariteit 
wordt op die manier dit jaar een beetje meer dan anders het feest van 
Solidair. 

 Geneeskunde voor het Volk is op deze zesde editie van ManiFiesta 
ook iets meer aanwezig. Het spreekt voor zich dat de campagne “Zonder 
geld naar de huisarts” een speciale plaats krijgt, maar 
ook het wetenschapscafé verdient – na het succes van 
vorig jaar – een stevige uitbreiding. Of het nu om de 
natuur gaat, om gezondheid of om de maatschappij, 
we willen wetenschap dichter bij de mensen brengen. 
En dat zul je geweten hebben! 

 Tot in Bredene, tot op ManiFiesta 2015

Het centraal moment van ManiFiesta, dat mag je niet missen. 
Duizenden bezoekers verzamelen om 17 uur aan de Main Stage, 
waar je kan voelen dat solidariteit en verzet springlevend zijn. 
 Het programma is nog niet volledig, maar we kunnen je al verklap-
pen dat Gerardo Hernández, een van de Cuban Five, en Natalie 
Eggermont (voorzitster van de Climate Express) het woord zullen 
nemen. 
 De winnaar van de Prijs Solidair 2015, elk jaar toegekend 
aan een concreet initiatief voor de solidariteit in België, zal zijn of 
haar prijs in ontvangst nemen. 
 Vervolgens nemen Pia Stalpaert (voorzitster ACV Voeding en 
Diensten) en Alain De Temmerman (algemeen secretaris ABVV 
Horval) het woord. 
 Tot slot schetst PVDA-voorzitter Peter Mertens de uitdagingen 

voor een meer rechtvaardige en solidaire samenleving. 
 Wees erbij! De laatkomers kunnen de meeting volgen op grote 
schermen buiten de tent. Als u uw dagprogramma samenstelt, zet 
dan zeker ook een kruisje bij het centraal moment.

Dirk Van Duppen,  
directeur Geneeskunde voor het Volk

Han Soete, 
hoofdredacteur Solidair

E D I T O

003_solidair_08.indd   3 15/07/15   16:57



4 SOMMAIRESolidaire 29.06.15 | 074

Goran Bregovic is afkomstig uit Sarajevo en stamt uit een Servo-
Kroatische familie. Nadat hij succes had met zijn rockgroep Bijelo 
dugme, legt hij zich toe op het componeren van filmmuziek. Hij 
maakt de originele muziek bij de derde film van Emir Kusturica, 
Time of the Gypsies, in 1990. Ook de muziek van Arizona Dream 
en Underground is door hem gecomponeerd. In totaal zal hij voor 
elf films de muziek componeren. 
 Door de oorlog ontvluchtte hij zijn land naar Frankrijk, 
maar ondertussen is hij teruggekeerd naar wat zijn land was. In 

2013 nam hij het album Champagne for Gypsies op, zijn veertiende, waar hij veel gekende 
muzikanten voor uitnodigt.

Main Stage, 20.15 u.

Bart Peeters is sinds jaar en dag een graag geziene gast in de 
Vlaamse huiskamers. Als kleuter kwam hij al op de buis in het 
gezelschap van Nonkel Bob en Tante Terry, maar glansrol-
len op tv en radio waren voor hem weggelegd op iets latere 
leeftijd. Het Leugenpaleis (of was het Het Peulengaleis?), de 
Droomfabriek, Hoe?Zo!, De Liegende Doos, of als knecht 
van Sinterklaas, noem maar op. Bart Peeters was niet van 

het scherm weg te denken. 
 Maar ook op muzikaal vlak is Bart Peeters niet aan zijn proefstuk toe. Het begon echt in 
de jaren tachtig met – She goes nanana – The Radios en ook als Vettige Swa maakte hij met 
The Clement Peerens Explosition (samen met Hugo Matthysen en Ronny Mosuse) menig 
podium onveilig. Sinds 2004 toert hij met een eigen repertoire langs de Vlaamse theaters. 
Tussen 2004 en 2011 bracht hij zes platen uit. Toen was het tijd voor een korte rustpauze. 
Maar nu is hij weer helemaal terug met zijn album Op de groei en het publiek van ManiFiesta 
zal het geweten hebben.

Main Stage, 18.30 u.

#GoeienDag allemoal. Goed nieuws: Slongs Dievanongs is coming to Bredene! Met 
haar spiksplinternieuwe album in de achterzak! Place to be om haar te ontdekken? 
#ManiFiesta2015, baby :-) 
 Slongs Dievanongs raakte bij het grote publiek bekend door het vtm-programma 
“Liefde Voor Muziek”, waarin artiesten elkaars repertoire onder handen nemen. In 
2013 veroverde ze met Lacht Nor Mij alle Vlaamse hitlijsten en stond ze al een eerste 
keer op het ManiFiesta-podium. 
 Wat ons, samen met haar opzwepende beats, het meest charmeert aan deze 

brok pure energie is zonder twijfel haar sociaal engagement, waarbij ze ijvert voor gelijke rechten 
voor iedereen. Begin 2014 nam ze met het hiphopcollectief Halve Neuro de plaat Moeder Waarom 
Leven Wij op, als ode aan de negentiende-eeuwse linkse schrijver Lode Zielens, die romans en poëzie 
schreef over het harde leven van de arbeidersklasse in de jaren 20 en 30 in Antwerpen. Waarom? 
“De dag van vandaag worden arbeiders nog steeds uitgebuit door CEO’s en grote managers van 
bedrijven.”
 Eind vorig jaar maakte ze van een woord een daad, toen ze een vaste waarde werd in het sociaal 
verzet. Eentje om niet te missen! 

Jongerenplein, 16.00 u.

MUZIEK
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Médine
Médine heeft alles om de goegemeente de gordijnen in te jagen. Hij is 
moslim, draagt een baard en is niet op zijn mondje gevallen. In zijn raps 
en rhymes is politiek nooit veraf. Maar hij fietst met 
een wijde boog om de karikaturen en dogma’s van 
het genre heen. Zijn eerste twee albums – met de 
keiharde titels 11 septembre, récit du onzième jour 
en Jihad, le plus grand combat est contre soi-même 
– lieten niemand onberoerd. Later volgde zijn 
doorbraakalbum Arabian Panther. Na meer dan 
200 optredens in drie jaar tijd bracht Médine dit 
jaar zijn nieuwste album uit: Protest Song. 

Jongerenplein, 18.45 u.

Terrakotta
We kunnen van de geneugten van Terrakota proeven dankzij 

ons Portugese zusterfestival Festa do Avante!. De groep 
bestaat al sinds 1999, maar raakte pas in 2007 (en na haar 
derde plaat Oba Train) ook echt bekend buiten Portugal. 
De fel gesmaakte mix van reggae, dub, mbalax, hiphop 
veroverde al snel de Belgische podia van Sfinks, Polé Polé, 

Dranouter en verscheidene muziekclubs. Terrakota is 
echter vooral de beste ambassadeur van het multiculturele 

Lissabon. Gefeest zal er worden.

Concertzaal, 22.45 u.

William Dunker
William Dunker begon zijn carrière in de jaren 80. 
Na heel veel concerten, een paar 45-toerenplaatjes 
en een omweg bij het toneel, keerde hij in 1997 
terug met een eerste cd Trop tchaud. William Dunker 
zingt de blues in het Waals van zijn geboortestreek. 
Het levende bewijs dat dit populaire en diepmenselijke 
muziekgenre alle grenzen overstijgt. 

Main Stage, 14.45 u.

Dynamo Zjoss
Zes dolenthousiaste muzikanten toveren met gitaren, viool, 

accordeon, contrabas en drums een lach op je gezicht. 
De zuiderse gitaarklanken tekenen een zon aan de 
hemel, die open en blauw wordt gespeeld door een 
melodieuze viool. Contrabas en drums geven je dat 
extra duwtje om in de sfeer te komen en de zwoele 

zangstem maakt je helemaal verliefd.

Concertzaal, 0.15 u.

Bituaya
In 2009 ontstond in de volkswijk El Valle in Caracas de Venezolaanse 
muziekgroep Bituaya uit het jeugdcollectief Tiuna El Fuerte (urban cul-
ture van de jongeren uit de volkswijken van Caracas). De groep 
staat bekend om zijn mix van de Afro-Venezolaanse en 
Caraïbische klanken met elektronische muziek. Hun 
teksten vertolken de ideeën, dromen, wijsheid, liefdes, 
smaken en smarten die de harten doen kloppen 
van de stedelijke bevolking in Venezuela en Latijns-
Amerika. Bituaya deelde het podium met vermaarde 
Latijns-Amerikaanse en internationale urban music 
ensembles zoals Calle13 en Manu Chao.

Jongerenplein, 14.15 u.

Fast Forward
Theatergroep Fast Forward wil voor de tienduizenden anderstalige studenten 

Nederlands in België en Nederland theater “op hun maat” 
maken. Ondertussen is Fast Forward uitgegroeid tot de 

grootste aanbieder van Nederlandstalig theater voor 
anderstaligen. Op ManiFiesta neemt een groep mensen 
van verschillende leeftijden ons mee op zoek naar 
het geluk. Ieder op zijn eigen manier. Op de tonen 
van bekende Nederlandstalige liedjes van o.a. Will 

Tura, Raymond, Noordkaap, Yasmine en Ann Christy.

Cultuurtent, 14.00 u.

La Sonora Cubana
La Sonora Cubana laat de gouden jaren van de son, het 
dansende muzikale hart van Cuba, herleven. Gevestigd 
in Europa, nodigt de groep gastmusici uit voor concerten. 
Met drie percussionisten en twee trompetten klinkt La 
Sonora Cubana tegelijk scherp en soepel. En ze doen dit 
niet alleen: dit jaar brengen ze Ignacio ‘Mazacote’ Carrillo 
mee. In het verleden werkte hij samen met grote namen als 
Afro-Cuban All-Stars, Ibrahim Ferrer en La Charanga van Neno González ...

Che Presente, 21.00 u.

Junior Goodfellaz
Junior Goodfellaz is een jonge Brusselse dj. Hij verdiende zijn strepen bij 

de groepen L’or du commun en Roméo Elvis, waarmee hij 
mee op tournee trok door België, Frankrijk, Zwitserland 

en andere Europese landen in het voorprogramma van 
Mf Doom, Fauve, Bishop Neru, Afrika Bambaataa, 
Le Klub Des Loosers, Madlib, Machinedrum… Zijn 
stijl? Hiphop en reggae, vermengd met alles wat hem 

inspireert. Hij werd resident-dj in de Gentse Charlatan 
en de Culture Club en werkte mee aan het radioprogramma 

van TLP Troubleman op Studio Brussel.
Jongerenplein, 12.15 u.

004_005_006_solidair_08.indd   5 15/07/15   17:23



6 SOMMAIRESolidaire 29.06.15 | 076

Sarah Letor
Het universum van Sarah Letor bezit een frisheid en energie 

die schittert als een zon doorheen haar muziek. Deze 
jonge singer-songwriter met haar warme en zoete 
stem is verre van een beginner. Voor ze aan haar 
eigen project begon, was ze soliste en koorzangeres 
in verschillende pop/soul-, jazz- en gospelensembles.

Cultuurtent, 18.30 u.

Dialy Cunda
Dialy Cunda is niet zomaar een groep. Dialy Cunda 
staat voor het leggen van contacten tussen Europa 
en Afrika en voor het ondersteunen en opstarten 
van pedagogische projecten in Afrika. “Onderwijs 
voor iedereen” en “gelijke kansen voor jongens 
en meisjes”, daar gaan ze voor. Om dit te kun-
nen financieren, organiseert de groep concerten, 
dansstages, workshops, cursussen ... Op ManiFiesta 
zetten ze de Cultuurtent in vuur en vlam.
Cultuurtent, 13.00 u.

Tribute to Pete Seeger
Vorig jaar brachten Jokke Schreurs en Jan De Smet samen 

met andere artiesten uit heel België een ode aan de le-
gendarische Amerikaanse folkzanger Pete Seeger. Het 
publiek van de cultuurtent was zo geraakt dat we hen 
op algemeen verzoek opnieuw programmeerden. Op 
de Main Stage deze keer.
Main Stage, 14.00 u.

Sonates Y Canciones 
De Amor
Pianist/componist Bart Verstraeten (°1981) en bari-
ton Tristan Faes (°1981) ontmoetten elkaar in hun 
studententijd aan het Koninklijk Conservatorium 
van Antwerpen. Bart Verstraeten behaalde als 
componist meerdere prijzen, zoals de prijs Klara 
Continuo (2005) en de prijs van de Belgisch Artistieke 
Promotie. Zijn werk werd door verscheidene Belgische 
solisten en ensembles uitgevoerd. 
 Tristan Faes is laureaat van de Operastudio Vlaanderen en zong als 
solist onder meer bij de Opera de Luxembourg, de Nederlandse Reisopera 
en de Opéra Royal de Wallonie. 
 Voor ManiFiesta werden enkele van Pablo Neruda’s mooiste liefdesge-
dichten door Bart Verstraeten op muziek gezet. De zangerige, beeldende taal 
van Neruda inspireerde beide muzikanten om van deze gedichten liederen 
te maken. Met hun selectie proberen Tristan Faes en Bart Verstraeten 
zowel de zonnige, passionele als de nachtelijke, wat meer zwaarmoedige 
kant van Neruda’s liefdespoëzie te belichten.
Auditorium, 20.00 u.

Café Marché
De non-conformisten van orkest Café Marché weifelen 

zelfzeker, slaan hun weg doorheen exotica, eigen 
composities, variété, Nina Rota, songs, straatmuziek 
en puur instrumentaal orkestwerk. Ze brengen dit 
alles met een punkattitude.
Festivalterrein, doorlopend

Chicos Y Mendez
Chicos Y Mendez noemt zichzelf een “Alterlatino Music Band”. De groep 
benadert Latijns-Amerikaanse muziek op een “alternatieve” manier. 

Het is feestelijke, spontane en geëngageerde muziek, 
met Spaanse en Franse teksten, gezongen door de 

Peruviaan David Mendez Yépez. De naam Chicos 
Y Mendez is een eerbetoon aan de bekende 
Braziliaanse vakbondsleider Francisco Mendés 
Alves Filho, oftewel Chico Mendes. 

Concertzaal,  
vrijdag, 23.30 u.

Civalizee Foundation
Een van de bekendste reggae- en ragga-dj-collec-
tieven. Het zijn Antwerpenaars en bovendien 
zeer progressieve mensen. Civalizee Foun-
dation is de garantie dat het Staf Versluys 
Centrum op vrijdagavond al even uit zijn 
dak zal gaan.

 
Concertzaal, 
vrijdag, 0.45 u.

Het feest begint vrijdagavond al!
De avond begint met de finale van 
ManiFiesta on Tour, een muziekweds-
trijd voor jonge artiesten uit het hele 
land. Daarna komen twee gevestigde 
waarden die de zaal tot een kookpunt 
brengen en ManiFiesta2015 definitief 
op gang schieten.
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Debatten

Sociaal verzet in Europa: Si se puede!
“OXI”, schreeuwden honderdduizenden Grieken tijdens het referen-
dum, maar ook “No pasaran” en “Si se puede” klinken steeds luider. En 
met resultaat. Dat is ook meer dan nodig. Het Griekse volk verarmt in 
sneltempo. In Spanje is meer dan 50% van de jongeren werkloos. Ierland 
zag zijn publieke schulden exploderen. De Europese elite dwingt elk land 
tot bezuinigingen en sociale achteruitgang. Wat zijn de perspectieven in 
Europa? En in België? Hoe maken we de tegenbeweging sterker? Is een 
coördinatie van verzet op Europees vlak mogelijk? 
Met: Peter Mertens, voorzitter PVDA, auteur van bestseller Hoe durven 
ze?. Arnold Schölzel, hoofdredacteur van Junge Welt (Duitsland). Een 
vertegenwoordiger van Syriza, Griekenland.

Auditorium, 15.00 u., organisatie: Solidair

30-urige werkweek: utopie of noodzaak?
Verschillende verenigingen en wetenschappers – ook binnen de PVDA 
– hebben het voorbije jaar het debat over een collectieve arbeidsduurver-
mindering en over de 30-urige werkweek nieuw leven ingeblazen. Veel 
enthousiasme, maar ook veel vragen over de haalbaarheid en protest van 
mensen als miljardair Marc Coucke of Grete Remen, CEO én parlementslid 
voor N-VA. Ook op ManiFiesta debatteren we over dit belangrijke thema. 
Met: Raoul Hedebouw, PVDA-woordvoerder en volksvertegenwoordiger. 
Vertegenwoordigers van de werkgevers en van de vakbonden.

Tent 2, 11.00 u., organisatie: Solidair

Change the system or change the climate?
Het uur van de waarheid voor het klimaat nadert. Volgens het VN-kli-
maatpanel IPCC beleven we dit jaar een point of no return. Als we nu niet 
drastisch ingrijpen, zijn de gevolgen onomkeerbaar. Van 30 november 
tot en met 11 december vinden in Parijs de internationale klimaaton-
derhandelingen plaats. De Climate Express wil tienduizend Belgen naar 
de lichtstad brengen, want de top is het ideale moment om druk op de 
politiek te zetten.
Met: Vandana Shiva, Indiase wetenschapster en activiste. John Bellamy 
Foster, een marxistische autoriteit wat betreft de plaats van ecologie 
binnen het kapitalisme. Natalie Eggermont, voorzitster van Climate 
Express. Brigitte Gloire, verantwoordelijke voor duurzame ontwikkeling 
bij Oxfam-Solidariteit.
Auditorium, 13.00 u., organisatie: ManiFiesta, Climate Express en Comac

De vijfde macht van Hart boven 
Hard – Tout Autre Chose 

Met de bezuinigingsmaatregelen van de nieuwe rechtse regering zag een 
nieuwe burgerbeweging het licht. De vakbonden kregen er een bondgenoot 
bij. Eind maart stapten 20.000 Hart boven Hard-mensen door de kletsnatte 
straten van Brussel in een grote parade. Indrukwekkend. Wat staat er nu 
op de agenda? Hoe kan deze nieuwe organisatie zich uitbouwen? Hoe kan 
ze invloed hebben op het beleid?
Met: Wouter Hillaert, woordvoerder Hart boven Hard. Veronique Clette- 
Gakuba, woordvoerster Tout Autre Chose. Matéo Alaluf, professor aan 
de ULB. Stijn Oosterlinck, professor UA.

Auditorium, 11.00 u.

Sociale bescherming voor iedereen
Ziek worden en je behandeling niet kunnen betalen. Zonder inkomen 
vallen. Je hele leven werken en geen pensioen krijgen. Voor driekwart van 
de wereld is dit geen fictie! Een brede coalitie van Belgische organisaties 
lanceert een campagne om die sociale bescherming dichterbij te brengen. 
Op ManiFiesta stellen zij hun campagne voor.
Met: Yves Hellendorf (ACV-CNE). Francine Mestrum, doctor in de sociale 
wetenschappen. Linda Mashingaidze van de People’s Health Movement 
(Zuid-Afrika). Chris Vandenbossche van de Socialistische Mutualiteiten.
Tent 1, 15.00 u., organisatie: platform “Sociale bescherming voor iedereen”
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John Bellamy Foster
John Bellamy 
Foster is profes-
sor sociologie aan 
de universiteit 
van Oregon en 
hoofdredacteur 
van het socialis-
tische tijdschrift 
Monthly Review. 
Hij is een van de 
belangrijkste 
marxistische 
stemmen in het 
debat over ecologie. 
Auteur van boeken als Marx’s Ecology: 
Materialism and Nature en The Ecological 
Rift: Capitalism’s War on the Earth. 

Mistral, 16.00 u.

Vandana Shiva

Meer dan twintig boeken heeft ze op 
haar naam staan, over economie en 
politiek, landbouw en milieubeheer, 
democratie en vrouwenrechten, water 
en voedselsoevereiniteit. En ze slaagt 
er dan nog in om al die onderwerpen 
met elkaar in verband te brengen ook.

Tent 1, 11.00 u.

 

Gabriel Nadeau-Dubois 
Hij was de woordvoerder van de stu-
dentenbeweging in Quebec tijdens de 
zogenaamde “esdoornlente” van 2012, 
toen Quebecse studenten hun regering 
tot aftreden dwongen, nadat die beslist 
had het inschrijvingsgeld voor het hoger 

onderwijs met 75% te 
verhogen. Vandaag is 

hij actief in de strijd 
voor het klimaat. 

Solidaire cultuur!
Ook onder kunstenaars is er rijk en arm. Velen leven 
onder de armoedegrens. Terwijl cultuurwerkers een 
belangrijke maatschappelijke rol spelen slaat ook bij 
hen het bezuiniginsbeleid hard toe.  Hoog tijd dus 
voor nieuwe solidaire strategieën.
Met: Kobe Matthys (State of the arts), Laurette 
Muylaert (ABVV), Marc Scius (ACV), Jeannie 
Scott (A-N, Verenigd Koninkrijk), Rune Peitersen 
(Platform Beeldende Kunsten, Nederland). 

Ponente, 13.00 u. 

Wat doet de privatiseringstrein 
met de ooit zo geprezen Nederlandse 
gezondheidszorg? (ontbijtgesprek)
22 procent van de Nederlanders heeft in 2013 af-
gezien van zorg wegens de kosten. In 2010 was dit 
nog 6 procent. In geen ander land was er zo’n grote 
stijging. Waarom? En wat kunnen we eruit leren?
Met: Renske Leijten, Tweede Kamerlid voor de SP 
(Nederland). Janneke Ronse, nationaal verantwoor-
delijke voor de verpleegkundigen van Geneeskunde 
voor het Volk. Sofie Merckx, huisarts bij GvhV 
in Marcinelle en Franstalig woordvoerster van de 
campagne “Zonder geld naar de huisarts”. 

Tent GvhV, 11.00 u., organisatie:  GvhV

China in een multipolaire wereld
Wat betekent de steile groei van de Chinese economie 
voor de verhoudingen in de wereld? Betekent China’s 
optreden in de wereld een verzwakking van het 
socialisme in eigen land? Wat is de rol van China in 
Afrika? Wat kunnen de economische veranderingen 
betekenen voor de rest van de wereld? 
Met: Jenny Clegg, Chinaspecialiste en professor 
aan de universiteit van Lancashire. Jo Cottenier, 
lid van de nationale leiding van de PVDA.

Mistral, 20.30 u.

Praktijktesten, waar 
wachten we nog op? 
Antidiscriminatiewetten bestaan er al verschillende 
jaren en toch blijft discriminatie in de praktijk helaas 
maar al te dikwijls bestaan. Waarom geen praktijk-
testen invoeren om discriminatie op te sporen en 
te bestraffen?
Met: Wouter Van Bellingen van het Minderhe-
denforum (gevraagd), Youssef Handichi, Brussels 
parlementslid en auteur van een hoofdstuk over 
praktijkstesten in het boek De miljonairstaks en zeven 
andere briljante ideeën om de samenleving te veranderen. 
Sonja Teughels van VOKA.

Meltemi, 13.00 u.

Palestina: de rol van van 
academici, artiesten en politici 
De solidariteitsbeweging met Palestina blijft maar 
uitbreiden in België. Meer dan 400 academici onder-
tekenden de oproep voor een academische boycot. De 
oproep voor een culturele boycot vindt steeds meer 
steun bij artiesten. En ook politici roeren zich zoals 
we in Molenbeek kunnen zien met het uitsluiten 
van bedrijven uit openbare aanbestedingen indien 
ze betrokken zijn bij de bezetting van Palestina.
Met: Riya Hassan, Palestijnse en vertegenwoordig-
ster van de BDS-campagne in Europa. Academici, 
kunstenaars, politici.

Mistral, 13.00 u.

Conferenties

Tent 2, 15.30 u., 
organisatie:  

Comac
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Stand-up
Nigel Williams
 
Williams komt voor 
de tweede keer naar 
ManiFiesta. Zijn 
nieuwe show, Ac-
cident de parcours, 
gaat in het najaar in 
première. De avant-
première kan u ex-
clusief bijwonen in 
Bredene.

Auditorium, 22.00 u.

Boekenmarkt
Fikry El Azzouzi 

Geïnspireerd door zijn verwondering en ergernis over de actualiteit 
schreef Fikry El Azzouzi een wekelijkse column voor De Morgen. In 

april 2010 debuteerde hij met de roman Het Schapenfeest. Zijn tweede 
roman, Drarrie in de nacht, stond op de longlist voor de Gouden Uil. 
Fikry El Azzouzi ontving de 65ste Arkprijs van het Vrije Woord.

Boekenbeurs, 14.30 u.

Rafael Chirbes 
Chirbes is een van de grote stemmen van de Spaanse literatuur. Zijn 
laatste roman, Aan de oever, wordt bestempeld als het beste boek 
van 2014. Chirbes schildert het sociaal en economisch panorama 
van het Spanje van vandaag. Het verhaal wordt verteld vanuit 
het perspectief van de kansarmen, de immigranten, de Spaanse 
arbeiders en werklozen ...

Mistral, 15.00 u.

Owen Jones 
In zijn bestseller Het establishment trekt Owen Jones de gordijnen van de 

parlementaire poppenkast open. Het boek is een tocht langs de achter-
kamertjes van de elite, de lobby’s in Westminster, de mediaredacties, 
de hoofdkantoren van de grote bedrijven, de trading rooms van de 
City en de hoofdkwartieren van de politie. 

Tent 1, 13.30 u.

Mateo Alaluf 
Mateo Alaluf is een Belgische socioloog, doctor in de sociale weten-
schappen en gewoon hoogleraar aan de ULB. Hij is gespecialiseerd 
in vraagstukken rond werkgelegenheid en arbeid, beroepskwa-
lificaties en vakbekwaamheid en de band tussen opleiding en 
werkgelegenheid. Hij is tevens lid van het redactiecomité van het 
Belgisch tijdschrift Politique, revue de débats.Op ManiFiesta zal hij 
spreken over het basisinkomen.

Boekenbeurs, 16.00 u.

Kristien Hemmerechts 
Kristien Hemmerechts schrijft romans, verhalen, reisverhalen en essays. 

Constante in haar fictiewerk is het thema van het menselijk onvermo-
gen. Haar laatste roman, De vrouw die de honden eten gaf, verscheen in 
2014. Hemmerechts schrijft ook non-fictie, zoals Ann, een boek over 
een vrouw met chronische anorexia. Het werd door Hemmerechts 
bewerkt voor het toneel. 

Boekenbeurs, 14.00 u.

Monique en Michel Pinçon-Charlot 
Met La violence des riches hebben sociologen Michel Pinçon 
en Monique Pinçon-Charlot een bestseller geschreven die 
de 1% door mekaar schudde. Op ManiFiesta komen ze 
spreken over hun specialiteit: de rijken. Ze brengen een 
boodschap van hoop, want “de fabrieken zullen blijven, 
de werkers en de ingenieurs ook. We moeten de politieke 
klasse veranderen, maar de samenleving kan zich best 
redden zonder de rijken”.

Boekenbeurs, 13.00 u.

Expo
Louis Deltour (1927-1988)
Over deze kunstenaar is tot op heden nog niets gepubli-
ceerd. Dat komt mede omdat hij zich als doorgewinterd 
communist liefst afzijdig hield van het egocentrische 
spektakel. Ook voelde hij zich blijkbaar het best als hij 
zich wat teruggetrokken artistiek kon uitleven. Bo-
vendien heeft hij zijn eigenzinnige ideeën over kunst 
en maatschappij nooit zelf in een systematisch kader 
willen gieten, zoals zijn kompanen Edmond Dubrunfaut 
en Roger Somville wel deden. Deltour wou het volk 
niets minder dan een monumentale kunst aanbieden, 
die vertelde over het echte leven in al zijn facetten. Op 
ManiFiesta stellen we in samenwerking met Amsab en 
het gemeentebestuur van Bredene het werk van Louis 
Deltour voor de eerste keer sinds lang weer tentoon. 
Voor ons een ware eer, voor het publiek zonder twijfel 
een waar plezier..

Foyer, doorlopend
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Strip
El Mesías 
Wauter Mannaert 
(foto) tekende op 
scenario van Mark 
Bellido het magis-
trale El Mesías, een 
mix van fantasie 
en werkelijkheid 
over het utopisch 
samenleven in het Spaanse stadje Marinaleda. Alle 
politiek van de laatste jaren wordt fijntjes door de 
mangel gehaald. Van anarchie tot communisme, 
van socialisme tot kapitalisme, van protectionisme 
tot globalisme ... Niets is zaligmakend. Zonder één 
moment hoogdravend te zijn, slagen de auteurs 
erin al deze moeilijke begrippen te fileren in een 
vloeiend verhaal. Een verhaal over mensen met 
hun grote en kleine kantjes. Een diepmenselijk 
verhaal dat je pakt, bijblijft en dat je onmiddellijk 
opnieuw leest. Het bijzonder fraaie tekenwerk 
werd in april 2015 tentoongesteld in het Brussels 
Stripmuseum.

Boekenbeurs, 12.15 u.

SignEErSESSiES door:

Flore Balthazar
Flore Balthazar studeerde eerst Slavische 
talen en literatuur aan de ULB, maar 
daarna ging ze als tekenares aan de 
slag bij de kranten Planète Enfant en 
Spirou (Robbedoes). Flore heeft net een 
biografie van de Mexicaanse kunstenares 
Frida Kahlo af.

Serge Baeken 
Baeken omschrijft zichzelf als een “gra-
fisch huurling” die tekent voor Knack 
Focus, NRC, De Tijd e.v.a. Bij Blloan 

verscheen vorig jaar het album Sugar, 
dat tal van (inter)nationale prijzen won, 

waaronder de prijs voor Beste Stripalbum 2014.

Simon Spruyt 
Spruyt won met Junker vorig jaar 
de Willy Vandersteenprijs voor het 
beste Belgische stripalbum. Deze 
graphic novel is een meesterlijk 
eigenzinnige en grafisch verrassende 
kijk op het begin van de Groote Oorlog.
 

nix (Marnix Verduyn) 
Verduyn is de schepper van “Kinky & Cosy”. Op 

het jaarlijkse stripfestival in Angoulême 
scoorde hij dit jaar met de “Kinky & Cosy 

Experience”, een tentoonstelling die tot 
doel had de bezoekers te brainwashen 
en hen tot identieke, onaangepaste 

Kinky & Cosy-tweelingen te maken.

Marc Vermeersch 
Vermeersch werkt aan een “geschiedenis van de mens”. In 2008 verschenen 
van zijn hand twee boeken, over jagers en verzamelaars.  Boek drie gaat over 
het ontstaan van landbouw en veeteelt in Zuidwest-Azië. Het verscheen 
in oktober 2014. De volgende jaren werkt hij aan boek vier, over landbouw 
en veeteelt in China, Amerika en Papoea-Nieuw-Guinea. Een werk van lange 
adem. Dirk Van Duppen interviewt hem.

Wetenschapscafé

ish Ait Hamou
Ish Ait Hamou is vooral bekend als jurylid van het populaire vtm-programma “So 

you think you can dance”. Behalve danser en choreograaf is hij ook een succesvol 
auteur. Cécile, zijn tweede roman, ligt sinds kort in de winkels. Het verhaal van 
de elfjarige Djibril. Hij droomt van de wereld buiten zijn piepkleine dorp in 
het diepe zuiden van Marokko. Door zijn nieuwsgierigheid en zijn kinderlijke 
enthousiasme krijgt zijn leven een onverwachte wending. 

Boekenbeurs, 16.30 u.

Wie heeft Julien Lahaut vermoord? 
Julie Lahaut, communistisch, antifascistisch en syndicaal voorman, werd in 
1950 vermoord. Onderzoekers brachten in mei van dit jaar een boek uit 
waarin ze aantonen dat Lahaut vermoord werd door een anticommunis-
tisch netwerk dat gefinancierd werd door grote bedrijven als de Generale 
Maatschappij, Union Minière en dat banden had met de Staatsveiligheid.

Meltemi, 15.00 u.

Film
Pride
Als de Britse eerste minister Thatcher de oorlog verklaart aan de 
mijnwerkers, ontstaat er een grote solidariteitsbeweging. De stakers 
krijgen brede steun van progressieve krachten. Ook holebi-activisten 
steunen de mijnwerkers. Zij worden zelf ook onderdrukt door het 
establishment en de traditionele partijen. Met veel humor en mense-
lijkheid vertelt Pride over de eenheid tussen beide strijdbewegingen. 

organisatie: Queer   , de LgBT-groep van de PVdA

Ponente, 15.00 u.

Patience, patience, t’iras au paradis
Behalve journaliste en presentatrice bij de RTBF, 
is Hadja Lahbib ook documentairemaakster. 
Haar laatste film, Patience, patience, t’iras au 
paradis, volgt een groep Marokkaanse vrouwen 
in België. Een mooi geheel van humor, tederheid 
en levensvreugde. 

Ponente, 18.30 u.

Ook in het kader van het programma van Marianne en 
Che Presente worden films vertoond (zie verder).  
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PioFiesta
Dit jaar wordt PioFiesta omgetoverd tot BioFiesta. Het 

kinderdorp staat dan ook in het thema van de natuur. Je 

laten schminken als een kleurige vlinder? Geen probleem. 

Grondstoffen besparen door te knutselen met afval? Jazeker! 

Een circusact met afgedankte fietsen? Kom dat zien! De kids 

van 6 tot 12 jaar zullen weer niet weten waar eerst kijken!

Knotsgekke kunstjes en eigenzin-
nige muziek. Na het faillissement 
van hun circus en nadat ze tien 
jaar lang in de fietsenfabriek 
KALASA hebben gewerkt, 
proberen Riju en Juki op-
nieuw op het voorplan van 
de circusarena te komen. Het 
circus is nog altijd hun passie, 
maar door geldgebrek moeten ze hun 
uitgaven zo drukken dat ze nog maar 
met z’n tweeën overblijven om met 
wielen en fietsen spektakel te maken.

CheCirque: 
KALASA

In de PioBistro zal je niet enkel 
gewone snacks en drankjes kunnen 
vinden. We maken er zelfs onze 
eigen toverbrouwsels. Gezondheid!

PioBistro

T-shirts 
pimpen

Een versleten T-shirt of hemd weer 
helemaal hip maken? Dat is pimpen. 
Breng zelf een oud kledingstuk mee 
of versier eer een dat we speciaal 
voor jou hebben bijgehouden. En 
je kan de rest van de dag rondlopen 
in je eigen creatie.

Eco-
kinderorkest 

In Paraguay bestaat het al even: een 
gerecycleerd orkest. Kinderen spelen er 
viool, klarinet en contrabas ... gemaakt 
van spullen van de vuilnisbelt! Dat 
moeten we op PioFiesta natuurlijk 

ook proberen. 

Prachtige 
bloemen maken

Wat doe je met een lege fles? In de blauwe 
plastic zak?... NEEN. Wij toveren ze 

om tot een mooie bloem en die 
bloem wordt een heel speciale, 

ze is speciaal voor jou gemaakt 
en ze bloeit de hele winter 

door! Welkom!

Recycleren is een werk-
woord! Samen met onze 
vrienden van Atelier 
Recup bouwen, timmeren 

en vijzen we aan onze 
eigen speelinstallatie, 
volledig gemaakt uit 
gerecycleerd materi-
aal. Klimmen, spelen 
en al wat je wilt, je 
hebt het immers zelf 

gemaakt!

Freeplay
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Ontmoet Marianne
In onze tent kan je doorlopend kennismaken 
met de verschillende Mariannegroepen. 
Je vindt er een boekenstand, je kan er je 
ei kwijt over de 30-urenweek en over de 
recente hervormingen in de kinderopvang. 
Of geniet er van een lekker ijsje en proef 
van onze zelfbereide ijsthee en -koffie. In 
de vroege avond sluiten we naar goede 
gewoonte onze tent af met muziek.

Cabaret:  
Awaal Nem (Waasland)
Awaal Nem brengt met Helga Collyn en Trees 
Heirbaut twee korte verhalen. Verwacht een 
verhaal over vrouwenzaken, echt niet voor 
doetjes (mannen, wees gewaarschuwd!). En 
omdat Mie Slets ook van de partij is, zal het 
over transitie gaan. Zij brengt een eigenzin-
nige kijk op de dingen rondom haar, en … 
en ze moet haar ei echt kwijt.

Gesprek met  
Lucie Van 
Crombrugge 
Naar aanleiding van 25 jaar abortuswetgeving 
spreken we met Lucie Van Crombrugge. Haar 
inzet voor het recht op abortus werd dit jaar 
bekroond met een eredoctoraat aan de VUB. 
We laten Lucie aan het woord over de huidige 
stand van zaken: hoe ziet zij de toekomst? 
Zijn verdere strijd en waakzaamheid nodig? 

Laat van je horen aan 
onze discussietafels! 

Thema 1: Diversiteit 
Diversiteit is een realiteit, maar wel een reali-
teit waarmee onze samenleving worstelt: we 
slagen er niet in mensen met een migratie-
achtergrond gelijke kansen te geven. Merel 
Terlien (Ella vzw en Vrouwen Overleg Komité) 
leidt deze discussie in goede banen. 

Thema 2: Besparingsbeleid
Het huidige beleid treft vrouwen extra hard 
en dit gebeurt vaak zonder veel gemor of 
protest van de publieke opinie. Aan deze 
tafel discussieer je mee over hoe vrouwen 
waakzaam kunnen zijn voor maatregelen die 
vooral hen treffen.  

Thema 3: Seksisme
Hoe gaan jonge vrouwen vandaag de dag om 
met seksisme, op straat, tijdens hun studies, 
op de werkvloer? Op welke manier leveren we 
(niet) dezelfde strijd als onze (groot)moeders? 

Film:  
La source des femmes
Dit komisch drama speelt zich af in een 
Noord-Afrikaans dorpje. De mannen 
zwaaien er de plak, terwijl de vrouwen het 
zware werk doen. Tot op een dag de maat 
vol is. De vrouwen beslissen in seksstaking 
te gaan en eisen van de mannen dat ze een 
deel van de taken opnemen en dat ze een 
waterleiding aanleggen. Inleiding door 
Sarah Scheepers (Ella vzw). 

Actie, discussie, cultuur en manifestaties. De aanwezigheid van 
solidariteitsorganisatie intal op ManiFiesta is zoals elk jaar zeer 
divers. 

Cultuur in de intal-tent (hele dag)
De intal-tent ligt dit jaar op het Lumumbaplein in Bredene. Je kan er 
dansend een rondreis door de wereld maken. Griekenland – Sirtaki 
(12.00 u – 12.45 u), Latijns-Amerika – Cumbia (13.30 u – 14.15 u), DR 
Congo – Rumba (14.45 u – 15.30 u), Palestina – Dabke (16.00 u – 16.45 
u), Filipijnen – Tinikling (17.15 u – 18 u)

Actie op het Lumumbaplein (hele dag)
Met “Free the climate – Not the market” zet intal de multi-
nationals in hun hemd. Niet alleen laten de multinationals 
handelsakkoorden op hun maat afsluiten, ze krijgen zo 
ook nog eens vrij baan om de natuur verder uit te buiten 
tot ze kapot gaan ter meerdere eer en glorie van de winst!

Manifestatie aan Lumumbaplein (16.45 u)
Vanaf 16.45 u slingeren de actievoerders over het terrein naar de Main 
Stage in een geanimeerde betoging om de vrijhandel aan te klagen en het 
klimaat te verdedigen.

Debat: “Palestina: de rol van 
academici, artiesten en politici” 

(13.00 u – 15.00 u, Mistral)
Riya Hassan, Palestijnse en vertegenwoordigster van de BDS-

campagne in Europa, schuift aan bij vertegenwoordigers 
van academici, artiesten en politici voor een debat over de 
toekomst van de Israëlboycot in België. (zie ook “Debatten”)
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Che Presente @ ManiFiesta

13.00 u – 15.00 u: 

“We Freed the Five”

Meer info op de site van ICS: www.cubanismo.net

Debatten (Debattent 2)
 
 
11.00 u – 13.00 u: Che: compañero, amigo
Erwin Carpentier, Che-expert van Initiatief 
Cuba Socialista, in gesprek met Leonardo 
tamayo Nuñez, alias Urbano. 
Tamayo vocht aan de zijde van Che in de 
Cubaanse revolutie en was een van de drie 
Cubanen die de guerrilla van Che in Bolivia 
overleefde. 

Che Presente Tent

Doorlopend:
havana Club Mojitobar
Cosy corner i.s.m. Kringloopwinkel Kust
Cuba solidariteitsstandjes uit binnen- en 
buitenland
Alles voor de kleine honger
Free the Five foto-expo

11.00 u – 11.30 u: Ontmoeting met Gerardo 
hernández, Adriana Pérez en hun doch-
tertje Gema
We nodigen je uit om de vrijlating en de terugkeer 
van de Cuban Five te vieren en de jarenlange en 
intense Free the Five-campagne op een feestelijke 
manier af te ronden.

14.00 u – 15.00 u: Ontmoeting met Leonardo 
tamayo, alias Urbano
Tamayo deelt met ons zijn verhalen over de 
guerrilla aan de zijde van Che.

15.00 u – 16.00 u: Salsa-initiatie met 
Jesús Cobas
Deze Gentenaar met Cubaanse roots leert je de 
geheimen van de zwoele salsa.

16.00 u – 17.30 u: rap de revolutie
Ontmoeting met de Venezolaanse hiphopgroep 
Bituaya, die revolutionaire rap maakt in de 
volksbuurten van Caracas. In samenwerking 
met Comac.

20.30 u – 21.00 u: Salsa-initiatie met 
Jesús Cobas

21.00 u: Concert: La Sonora Cubana van 
Chuchi rivera

22.30 u – 00 u: Fiesta Latina met dj Pacha

Gesprek met Gerardo hernández en zijn vrouw Adriana Pérez (foto boven). 
Met getuigenissen van Belgische personaliteiten die de Vijf jarenlang gesteund 
hebben. Gerardo was de leider van de Cuban Five, vijf Cubanen die in Miami in-
filtreerden in terreurorganisaties om aanslagen tegen Cuba te voorkomen. Op 12 
september 1998 werden ze gearresteerd. Gerardo kreeg tweemaal levenslang. Na 
16 jaar intense internationale campagne kwamen de Cuban Five eind vorig jaar 
vrij. Gerardo is voor het eerst in Europa en brengt zijn verhaal van strijd en hoop. 

Een stukje Cuba op het feest van de solidariteit, 
met Initiatief Cuba Socialista (ICS)
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Solidari Zumba!
ManiFiesta voor de patiënten van Geneeskunde voor het Volk? Een gedroomde 
kans om elkaar eens op een andere plaats te ontmoeten dan in de wachtzaal. 
Het patiëntenmoment in de tent van GvhV is niet te missen dit jaar, want 
op het programma staat: Solidari Zumba! Zet enkele Zumba-pasjes onder 
de deskundige leiding van twee professionele danseressen. Eerst bewegen 
op een golf van solidariteit en daarna heffen we samen met alle patiënten 
het glas voor een vriendschapsdrink. 

“Zonder geld naar de huisarts?”
Het is mogelijk. Dat bewijzen de groepspraktijken van Geneeskunde voor 
het Volk al meer dan veertig jaar, bij duizenden patiënten. Gezondheid is een 
basisrecht. Een mens kiest er niet voor om ziek te worden. In België moeten 
jaarlijks 900.000 mensen een bezoek aan de huisarts om financiële redenen 
uitstellen. Geneeskunde voor het Volk en haar patiënten verzamelden al meer 
dan 10.000 handtekeningen voor de petitie “Zonder geld naar de huisarts”. 
Kom langs in de GvhV-tent en laat je getuigenis achter op een reuzenspandoek.

Wetenschapscafé
Vorig jaar lanceerde Geneeskunde voor het Volk een nieuw concept: het 
wetenschapscafé. Of het nu gaat om natuur, gezondheid of maatschappij, 
we proberen nieuw wetenschappelijk onderzoek dichter bij de mensen te 
brengen. Na de vele enthousiaste reacties vorig jaar breidt het concept deze 
keer serieus uit. In het wetenschapscafé vind je een expo met interactieve 
stands. In het salon kun je babbelen met academici die komen vertellen over 
hun onderzoek. Extra toetje: fysicus Karel Van Acoleyen brengt een lezing over 
100 jaar relativiteitstheorie: van zwarte gaten in de film Interstellar tot onze 
gps een trip langs zowel de science als de fiction van Einsteins grootste werk!

Geneeskunde 
voor het volk

Uw drinkbeker 
voor het 
goede doel
Geneeskunde voor de Derde Wereld 
(G3W) zet samen met ManiFiesta in om 
de afvalberg te verminderen en te werken 
aan een duurzaam festival. G3W zorgt ook 
dit jaar weer voor herbruikbare bekers op het festival. 
Je betaalt één euro borg voor je beker bij het bestellen 
van een drankje. Bij het naar huis gaan kun je je beker 
schenken voor het goede doel: G3W. Je kan dit doen in de 
centrale G3W beker-tent of in de bekerorgels bevestigd 
aan de infosteigers. Bij de vorige 
editie bracht 
deze actie 
maar liefst 
3.662 euro op. 
Door je beker 
te schenken 
steun je het 
werk van G3W 
en zijn partners in 
Congo, Palestina, 
de Filipijnen, Laos 
en Cuba. 

Meer info 
op g3w.be

Stunt

Salsa 4 the Climate: ICS stunt om 
de aandacht te vestigen op de strijd 
tegen de klimaatopwarming en op 
Cuba’s consequente aanpak ervan. 

Boekenbeurs

15.30 u – 16.00 u: Signeersessie met 
Gerardo Hernández 
Het boek The Incredible case of the Cuban Five 
geeft een overzicht van alle aspecten van 
de zaak van de Cuban Five en de jarenlange 
campagne. Gerardo Hernández signeert.

Zeg ‘Oxi’ tegen de blokkade

Volgens ons mag Obama best een stapje verder gaan 
dan ambassades openen. Je vindt de Amerikaanse 
president aan de Che Presente-tent. Zeg samen met 
ICS OXI tegen de VS-blokkade van Cuba!

Films
14.00 u – 16.00 u: Voices of Transition (NL ondertiteld)
Een aanstekelijke documentaire over voedselsoevereiniteit. 
Cuba, pionier in stadslandbouw, komt uitgebreid aan bod. 
Inleiding door Isabelle Vanbrabant van Initiatief Cuba So-
cialista, medeauteur van Cuba: revolutie met een groen hart”

Ponente, 14.00 u

20.00 u – 22.15 u: Che: the Argentine (FR ondertiteld)
 “Che: The Argentine” vertelt het pakkende verhaal van 
Ernesto Che Guevara, die in 1959 samen met de Cubaanse 
rebellen onder leiding van Fidel Castro het regime van dictator 
Batista omverwierp. 
Inleiding door filmkenner Bruno Bové.

Ponente, 20.00 u

Foto © Sabin Nijs
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Jongerenplein
Dj en rappers, strandstoelen, drankjes, animatie, debatten, workshops, spelen … 

De jongeren maken zich op om de wereld van morgen vorm te geven.

Concerten
ManiFiesta On tOur. Muziekwedstrijd voor jong talent. In 
voorrondes, georganiseerd in verscheidene steden, werden de 
finalisten verkozen. 

Programma jongeren
Het spel van de 99% tegen de 1%
Zoals elk jaar, organiseert de jongerenbeweging van de PVDA een groot spel 
voor jongeren vanaf 14 jaar. Door het spel leren de jongeren alle aspecten van 
het feest kennen en komen ze in contact met jongeren uit alle hoeken van 
het land. Tegelijk kunnen ze op een ludieke manier laten zien dat ze zich niet 
kunnen vinden in een systeem dat enkel draait voor de 1% rijksten. 

12.00 u, Jongerenplein

Programma 
studenten
 
Anti-Global Warming Court 
Een volkstribunaal over de klimaatopwarming. 
Bekende figuren en organisaties getuigen over 
maatregelen en voorstellen van het Belgische 
beleid die ingaan tegen de beloftes die ons land 
deed in het Kyotoprotocol. Ook de sociale en 
ecologische gevolgen komen aan bod. Een jury 
van prominenten, activisten en experts zal haar 
oordeel vellen.  

11.00 u, @ tent Comac studenten

Centraal moment studenten 
Zet het nieuwe werkjaar strijdbaar in met Comac. De komende 
herfst lijkt nu al een periode te worden van sociaal verzet. 
In België, maar ook elders in Europa : van het Griekse “OXI” 

tegen het Europese besparingsbeleid tot de klimaattop 
in Parijs. Met Charlie Le Paige (voorzitter Comac), 
Line De Witte (woordvoerster Comac), Bram Sercu 
(vicevoorzitter Climate Express), Angelo Sciacchitano 

(FGTB Jeunes), Tom Vrijens (ACV Jongeren) en 
Gabriel Nadeau-Dubois (studentenleider in Quebec).

12.00 u, @ tent Comac studenten

Guinness World Records: 
Wereldrecord fluiten 
Een ludieke actie met een ambitieus doel: 1.500 fluitjes 
om het startsein te geven voor de trein naar de 
klimaattop in Parijs.

Speciaal programma 
Griekenland
De jongeren werken momenteel volop aan een programma om 
solidariteit te betuigen met het Griekse volk. Meer info volgt!

• Vrijdag 20 u: 
Finale ManiFiesta On Tour 
Studenten
Met: irie Lion (roots/reggae, dub), 
noé (Frans chanson) en Sunny After 
Moon (reggae, ska, balkan, funk).

• Optredens op zaterdag:
• 11.00 u: Finale van ManiFiesta 
On Tour Jongeren
• 12.15 u: Junior Goodfellaz 
• 14.15 u: Bituaya
• 15.30 u: Slongs Dievanongs
• 18.30 u: Médine
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Praktisch
Bedden
(eigen beddengoed mee te brengen of te huren 
ter plaatse)
1. Onze spotprijzen per kamer
Voor 3 personen: € 130
Voor 4 personen: € 170
Voor 6 personen: € 220
2. Een bed in een slaapzaal van 8 of 10 
personen
Jongeren tot en met 26 jaar: € 30 voor volledig 
verblijf
Mensen vanaf 27 jaar: € 40 voor volledig verblijf

Adres 
Staf Versluys Centrum
Kapelstraat, 76
8450 Bredene 

Vrijwilligers 
Het succes van ManiFiesta 
is elk jaar weer voor een 
groot stuk te danken aan de 
honderden vrijwilligers. In 
ruil voor drankbonnen en/
of een T-shirt, kun je zelf 
een handje toesteken op 
het feest van de solidariteit, 
gedurende 4 of 6 uren… Info 
en inschrijvingen op www.
manifiesta.be - “Doe mee”.

Logement 
ManiFiesta organiseert ook dit jaar 
logement in Bredene-aan-Zee en dit in 
jeugdherberg Horizon op twee minuutjes 
wandelen van het festival. 
 Er zijn verschillende opties. Je kunt 
in een tent slapen of in een bed. Opge-
let, voor de bedden reserveer en betaal 
je sowieso voor twee nachten (18 & 19 
september). Voor de bedden kun je kiezen 
tussen kamers van 3, 4 of 6 personen, of 
je kunt een bed reserveren in een kleine 
slaapzaal. Tenten

Prijs: 5 euro per persoon per nacht
Alle info en inschrijven op www.manifiesta.be 
onder “Praktisch”.

voor 18/09

€ 7
€ 13
€ 18

www.manifiesta.be
www.fnac.be

Vrijdag
Zaterdag
Weekend

tot 1/09

€ 5
€ 12
€ 15

kassa

€ 9
€ 18
€ 21

tot 18/09

€ 7
€ 14
€ 17

-12 jaar: gratis

Gratis bussen uit 
verschillende provincies. 
Meer info: www.manifiesta.be
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een  
weekendticket  

voor
MAniFieStA

Neem eeN aboNNemeNt op SoLIDaIR eN oNtvaNg uw geScheNk

www.solidair.org/abonnement

TICKET BoekMijn geschenk:

Naam

Voornaam

Geboortedatum

Straat

Nr.   bus  Postnummer

Gemeente 

Tel.

E-mail

Ik neem een jaarabonnement op Solidair en krijg het 
boek De miljonairstaks en zeven andere briljante 
ideeën om de samenleving te veranderen
Via domiciliëring:         maandelijks: € 5
        jaarlijks: € 49,99 
die ingaat vanaf de volgende maand.  
Mijn rekeningnummer:  
BE

Via overschrijving (€ 50) op rekeningnummer  
BE17 0010 7289 9721, BIC : GEBABEBB van Solidair/ 
Solidaire, M. Lemonnierlaan 171, 1000 Brussel.

 

Plaats, datum en handtekening

MANDAAT SEPA EUROPESE DOMICILIERING

Door dit mandaatformulier te ondertekenen geef ik toestemming aan (A) Solidair Promotie een opdracht te sturen naar mijn bank om een bedrag van mijn rekening te 
debiteren en (B) aan mijn bank om een bedrag van mijn rekening te debiteren in overeenstemming met de opdracht van Solidair Promotie. Het is mij bekend dat ik het 
recht heb een terugbetaling van een Europese domiciliëring te vragen aan mijn bank. Dit gebeurt volgens de voorwaarden vermeld in mijn overeenkomst met de bank. 
Elk verzoek tot terugbetaling moet worden ingediend binnen acht weken vanaf de datum waarop mijn rekening werd gedebiteerd. Ik kan deze opdracht op eender welk 
moment stopzetten of wijzigen door te bellen naar Solidair Promotie op het nummer 02-504 01 24. Mandaat SEPA Europese domiciliëring (door crediteur aan te maken)

Mandaatreferte     voor een terugkerende invordering

Terugsturen naar: Solidair Promotie, M. Lemonnierlaan 171, 1000 Brussel

VOOR DE ADMINISTRATIE

GrAtiS
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