
















Muziek is zo veel meer dan het concert. 

Het is een snapshot, een hippe visual of sterke albumhoes. De band-shirt die jaren nadien nog 
aantrekt, een soundtrack, je levensstijl. 

Muziek is de vibe on stage & behind the scenes. Verslag nemen, fotograferen & schrijven. 
Beleven, herbeleven & sharen.

Muziek is connectie. Het is vooraf, tijdens & achteraf. Een totaalbeleving. 

Muziek is (mee) maken. Muziek is (mee) zijn.

Not your usual muziekfestival



= festival met voortraject

=  voor makers en mee-makers

= cross-over 

➔ beeld/muziek/media/beleving 

➔ digitaal & analoog

➔ masters & newbies 

➔ muzikanten, journalisten, kunstenaars &  hun publiek 

➔ (media)labo, concert, expo & contest 

=  talent,  jong maar van alle leeftijden 

=  op Wase bodem

Less mono, more surround



Who? Makers & (mee)makers. Masters & newbies

Kunst- & muziekliefhebbers  
Jongeren en blijvende jongeren

Call? Push it real good! Maak het mee!

PPPUSH-IT is zijn,  ontmoeten, uitwisselen, beleven, toevoegen, 
maken en mee-maken

Where masters and newbies join forces!



labels



expo 
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expo
CONCERTFOTOGRAFIE 
overzichtstentoonstellingen van iconen 

Koen Keppens @ CC Sint-Niklaas
Geert Van de Velde @ CC Lokeren 
gie Knaeps – @ Sportstek Stekene 

HIGH VOLTAGE
Hedendaagse en hoogespannen geluidkunst
@ D’Academie 

DISTELS & WEERBORSTELS
Droommachines van de sixties door de ogen van kunstenares 
Gabriella Ciancimino
@ Warp

DUO-EXPO
jongerencollectief @ Okapi en @Vagevuur 

https://www.musicforthedeaf.be/
https://www.ccsint-niklaas.be/podium/15145/koen-keppens-olivier-donnet-pppush-it-music-for-the-deaf-ii
http://www.geertvandevelde.be/
https://www.gettyimages.be/fotos/gie-knaeps?mediatype=photography&phrase=gie%20knaeps&sort=mostpopular
https://beeld.academiesintniklaas.be/activiteiten
https://jeugdhuisokapi.be/
https://www.facebook.com/vagevuurLokeren/


expo
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expo

© Geert Van De Velde



expo

© gie Knaeps



labo
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labo



labo

LOKALE trajecten met jongeren collectieven in Beveren, 
Lokeren, Sint-Niklaas, en Stekene.  Zij worden de 
(mee)makers van dit festival.

PPPUSH-IT deelredacties werken samen toe naar een 
centrale redactie met een digitale webhub én fysieke plek 
in het leegstaande TAKKO pand. 

LABOWERKING door bib, jeugdhuizen, Floris & Pieter-Jan, 
De Casino, Koen Keppens, Mattias Goossens, enz….

podcast → journalistiek → foto & video 
→ redactie → zeefdruk → dj & artiestzijn  
→ muzikale identiteit



concert
→  Vagevuur/Okapi Lokeren 24-26 april / 1-3 mei
Duo feestweekend met expo/beleving & lokaal talent

→ JC Den Eglantier / 9 mei 
Eksperiment & Eksperienced
Dagfestival  met conferentie & trefdag omtrent muzikaal en kunstzinnig talent van 
Wase bodem

→ De Casino / 17 mei 
slotfeest

→ Out of my box 
concert & podcast

→ De Cramme 
concert & traject

→ ‘T Ogenblik Beveren 

https://www.facebook.com/events/843176119461440/
https://www.facebook.com/events/204206357444036/


contest

→ Concert fotografie 

wedstrijd - met jury olv Koen Keppens

Expo @ TAKKO

→ Concert Journalistiek 

wedstrijd met jury olv Mattias Goossens 

Expo @ TAKKO 



contest
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concert
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Labo & redactie in leegstaand pand 
Stationsstraat Sint-Niklaas 

Deelredacties (voortrajecten in gemeenten) komen hier samen tijdens festival 

Hangplek / after-school / medialab /  redactie / exporuimte / concertbeleving workshopruimte / stilteplek / 
maakplek & bar

Vaste labo-momenten 

Vanaf 23/ 02 werkplek voor eerste redactiejongerenteam. 
Geopend vanaf 24/04









23/ april - openingsweekend 

17/ mei - Slotfeest Casino 



CONTACT 

Silke Van Cleuvenbergen 

silkevancleuvenbergen@gmail.com

0486 60 57 53

mailto:silkevancleuvenbergen@gmail.com


This dance ain't for everybody. Only the
sexy people

So all you fly mothers, get on out there
and dance.

Salt and Pepa's here, and we're in
effect

Want you to push it, babe

Salt-n-Pepa


