
Blij dat 
Fête de L’Humanité 
kindjes krijgt!
ManiFiesta in Frankrijk = Fête de l’Humanité

Veel muziek, cultuur, eten, drinken en kameraadschap. Achturencultuur en Linx+  
nemen elk jaar deel aan dit feest. Jij kan ook mee en genieten van dit links festival. 
Meer info? Zie achterkant.
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ACHTURENCULTUUR



Beste bezoeker van ManiFiesta,

Twee weken geleden organiseerde Linx+ Achturencultuur, de Culturele Centrale van ACOD Kortrijk, 

voor de 27ste keer een reisje naar Fête de L’Humanité te Parijs. Meer dan 950 deelnemers vervoerden 

we al van Kortrijk naar La Courneuve bij Parijs (luchthaven Le Bourget), waar dit festival plaatsvond.

De bands die de voorbije jaren op de verschillende podia gestaan hebben zijn er teveel om op te 

noemen, maar grote namen als Simple Minds, Manu Chao, The Kinks, Arno, Madness, The Prodigy, 

The Who, Deep Purple,… waren er ook. Honderdduizenden mensen uit alle windstreken van Frank-

rijk en daarbuiten komen ginds samen om feest te vieren, te verdwalen in het internationaal dorp en 

genieten van cultuur, eten, drinken en kameraadschap. 

Het doet deugd dat er hier in Bredene iets gelijkaardigs aan het groeien is, een kindje van Fête de 

l’Huma! België heeft daar nood aan, een links feest in navolging van Frankrijk, Portugal en Italië.

Volgend jaar gaan we zeker terug naar Fête de l’Huma. Hierbij ben je uitgenodigd om mee te gaan. 

Noteer reeds zaterdag 10 september (datum onder voorbehoud) in je agenda. 

Het feest start op vrijdagavond en duurt tot zondagavond. Met Achturencultuur vertrekken we op 

zaterdagmorgen naar Parijs en de terugkomst is voorzien te Kortrijk rond 5u zondagmorgen. 

Wie zin heeft om zelf een bus in te leggen naar Fête de l’Humanité kan voor tips en ondersteuning 

contact opnemen met Achturencultuur of het secretariaat van Linx+ West-Vlaanderen.

Namens Achturencultuur,

Johan, Hilde, Frank, Bert, 

Olaf, Marleen, An en Rudy.

HUMA-lijn: 0486/67 44 54 - achturencultuur@hotmail.com - www.bloggen.be/achturencultuur

Linx+ WVL: 056/240 537 - kortrijk@linxplus-wvl.be - www.linxplus-wvl.be 
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VU: Linx+, Rijselsestraat 19, Kortrijk – niet op de openbare weg gooien aub


