
Persbericht  

 

 

Vlas Vegas VZW stopt met organisatie Sinxen Vlas Vegas.  

 

Kortrijk, 7 maart 2012  

 

De VZW Vlas Vegas heeft met veel belangstelling kennis genomen van het Jaaractieplan 2012 van de  

VZW Feest in Kortrijk (FIK), waarin zij te kennen geeft in 2012 te focussen op twee ankermomenten:  

Sinksen 2012 en Eindejaar in Kortrijk 2012. Tijdens het lezen ervan merkten we met stijgende  

verbazing op dat, voor wat het gedeelte Sinksen 2012 betreft, nergens melding gemaakt wordt van 

de VZW Vlas Vegas.  

 

Het kan de VZW Feest in Kortrijk nochtans moeilijk ontgaan zijn dat Vlas Vegas al meer dan tien jaar,  

sinds 1998 om precies te zijn, ‘Sinxen Vlas Vegas’ organiseert, in de rand van de Kortrijkse  

Sinksenfeesten. Een festival dat organisch gegroeid is, van een wankel houten podium op de  

Vlasmarkt in 1998 tot een volledig onafhankelijk driedaags festival boordevol muziek. Een festival dat  

jongeren aantrok met een gezonde interesse in relatief onbekende en ‘alternatieve’ bands, niet 

alleen uit Kortrijk maar tot ver daarbuiten. Een festival waarvoor uitgeweken Kortrijkenaars met 

plezier terug naar hun thuisstad komen om oude vrienden en bekenden terug te zien. Maar vooral: 

een gratis festival met alle ingrediënten die door de VZW Feest in Kortrijk zo belangrijk worden 

geacht: divers, kwaliteitsvol en uniek. En een succesverhaal waar De Kreun, die tot 2008 een eigen 

programmering had tijdens de Sinksenfeesten, de laatste drie jaar graag in mee stapte.  

Dat de VZW Feest in Kortrijk dit evenement doorheen de jaren niet opgemerkt heeft, kunnen we dan  

ook alleen maar betreuren. Er waren nochtans regelmatig klachten over geluidsoverlast, hoe kan het  

dan dat FIK niets gemerkt heeft?  

 

Misschien omdat FIK al van in het begin geen grip kreeg op het succes van Sinxen Vlas Vegas? Als je  

de laatste jaren, aan de Wandelweg en in en rond De Kreun, een publiek van ongeveer 10.000  

personen aantrekt verspreid over de volle drie dagen, en dat voor een onafhankelijk festival dat niet  

de meest commerciële bands op haar podium zet, tja, dat moet steken.  

 

Het Jaaractieplan van FIK verwijst naar de locatie in en rond Muziekcentrum TraCK*. Het was  

nochtans net daarnaast, in en rond De Kreun, dat de laatste twee jaar de VZW Vlas Vegas, in  

samenwerking met De Kreun, een alternatieve programmering voorzag. Daarvoor deden we al  

hetzelfde aan de Wandelweg, en nog daarvoor in de gebouwen van Bijstand en op de Vlasmarkt.  

Telkens hing het grote logo van Vlas Vegas aan de ingang van de festivalsite. Misschien had men toch  

eens moeten komen kijken.  

 

We hebben als VZW begin dit jaar beslist om vanaf 2012 geen Sinxen Vlas Vegas meer te organiseren,  

en dit om verschillende redenen. Het manifeste gebrek aan steun van de Kortrijkse beleidsmakers is 

er daar maar één van. De steun die er kwam vanuit stad Kortrijk was puur persoonsgebonden en in 

geen geval structureel en georganiseerd. De laatste jaren verdween die ondersteuning en was er een 

totaal gebrek aan communicatie en organisatie vanuit stad Kortrijk. Iedere andere stad zou een 

initiatief als Sinxen Vlas Vegas omarmen, in Kortrijk worden we door de beleidsmensen niet eens 



uitgenodigd voor de evaluatievergadering achteraf. Dat er soms problemen waren op het festival 

willen we heus  wel toegeven (en op welk festival zijn er nooit problemen?), maar de VZW is altijd 

tegemoetgekomen  aan de wensen om bijvoorbeeld de muziek stiller te zetten. In 2011 zijn we op 

maandag zelfs om middernacht gestopt met muziek, een uur vroeger dan voorzien, op vraag van de 

politiediensten. Dit terwijl op andere plaatsen in stad het feest volop kon doorgaan.  

 

Het organiseren van Sinxen Vlas Vegas kost enorm veel energie. Die energie wordt niet enkel in  

opbouw en organisatie gestoken, maar veel te veel in allerlei misverstanden, gebrekkige  

communicatie met het stadsbestuur en gebrek aan financiële en praktische steun. Bovendien worden  

we ieder jaar geconfronteerd met hogere kosten, o.a. om de veiligheid op de site te garanderen en  

door de hogere gages van de optredende bands. De laatste jaren werd het duidelijk dat onze energie  

opgebruikt is, en alleszins voor het opzetten van een driedaags festival. Sinxen Vlas Vegas 

organiseren  

we niet voor onszelf. Het doel van onze VZW is de muziekscene in Kortrijk en omstreken te steunen  

en te promoten. Dit kunnen we niet meer doen door het organiseren van Sinxen Vlas Vegas. We  

zullen daarom teruggrijpen naar onze roots: het opzetten van kleinschaliger evenementen die diep in  

de underground geworteld zijn, zoals het jaarlijkse noise festival in De Kreun, en het organiseren van  

kleinere optredens in samenwerking met bevoorrechte partners zoals The Pit’s en De Kreun. We  

willen ook nog eens wijzen op het feit dat we, na de sluiting van The Strip, al enkele jaren geen eigen  

locatie meer hebben om optredens te organiseren. We werken ook verder aan de ondersteuning van  

Kortrijks en Belgisch talent met ons platenlabel en met record store GTO op de Vlasmarkt. En laat ons  

eerlijk zijn: als er nu sprake is van een heuse Kortrijkse undergroundscene, dan is dat ook te danken  

aan Vlas Vegas en de voortdurende support die wij geven aan nieuwe en onafhankelijke bands, door  

hen een podium te geven en hen de mogelijkheid te bieden om op een goedkope manier een plaat 

uit  te brengen.  

 

De Kreun zal vanaf nu opnieuw een eigen programma samenstellen en Vlas Vegas wenst hen  

daarmee alle succes, maar stapt er nu uit, niet zonder eerst heel hard en graag alle mensen te  

bedanken die op één of andere manier aan Sinxen Vlas Vegas meegewerkt hebben. De honderden  

vrijwilligers en de organisaties die meehielpen met opbouw en afbraak van de festivalsite, de  

bestellers, de mensen die kassa deden, alle groepen en deejays die doorheen de jaren, meestal tegen  

minieme gages, op ons festival gespeeld hebben, de kookploegen, de backstage crew, de stage 

hands, de mensen van belichting, geluid en videobeelden, de vuilnismannen die in de vroege uurtjes  

meehielpen met de opkuis, en De Kreun voor de samenwerking van de laatste drie jaar. En vooral u,  

het volk, dat ieder jaar massaal kwam opdagen, en ieder jaar luisterde, keek, dronk, at, zong, lachte,  

danste en bewonderde.  

 

Want het is niet de stad Kortrijk die de Sinksenfeesten gemaakt heeft tot wat ze zijn, maar het volk 

dat erop afkomt.  

 

Namens de Raad van Bestuur van VZW Vlas Vegas  

 

vlasvegasrecords@gmail.com 


