
PROGRAMMA 2022 - Theater
Evoluticum Humanitas Markt
Aanvang: 14.20 , 15.20 en 16.30 uur
Wiens schuld het is laten we in het midden, maar 
dat de zeespiegel stijgt is een onafwendbaar feit. 
Zal de menselijke soort binnen onafzienbare tijd 
ten onder gaan aan zijn eigen halsstarrigheid of 
past hij zich nog snel even aan?

Crêpe de la bête Markt-Solartricity podium
Aanvang: 13.50 , 15.30 en 17.00 uur
Het is alweer even geleden dat het beroemde 
crêpes-restaurant van een vooraanstaande fami-
lie op zijn hoogtepunt was. De tijden zijn veran-
derd en vanuit financiële overwegingen hebben 
de nazaten het chique restaurant moeten verrui-
len voor een paar tafeltjes en een keuken.

The Flying Concert Markt-Hendriks Coppelmans podium
Aanvang: 14.30 en 16.10 uur
Het internationaal gerenommeerde duo dat co-
medy en muziek op een heerlijke manier doet 
versmelten gaat in The Flying Concert nog een 
stap verder in hun muzikale ontdekkingstocht: 
een beetje Michael Bublé en een stuk van Sinatra 
kunnen nooit kwaad. En wist u dat Bach wel kan 
swingen ?! Foto: Bernd Schaller

Checkpoint Henry markt-René de Water podium
Aanvang: 13.20, 15.00 en 16.40 uur 
In tijden van migratie en toenemende controle-
drang ontstaat ter verademing “Checkpoint”: de 
kleinste douanepost van de wereld.
Een eigenzinnige controlefreak staat gestatio-
neerd op een festival met zijn douanepost (die 
toevallig zo groot is als een caravan).

Fruitella [Doorlopend]
Vanaf:  13:30 uur
Bent u de weg of de kluts kwijt of anderszins van 
het padje? De gastvrouwen van Fruitella zullen u 
op gepaste wijze begeleiden tijdens uw bezoek 
aan Bockesprongen.

Groenland [Doorlopend op Markt]
Vanaf:  14:00 uur
Groenland kent diverse eilanden (tafels) waar op 
telkens weer wat anders te beleven valt. Schuif 
aan en laat je hypnotiseren door alle proefjes, ex-
perimentjes en groene testjes.
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PROGRAMMA 2022 - Muziek
Lucas de Koning - Aanvang 14.15 uur
Met instrumentale invloeden als DEVO en LCD 
Soundsystem en teksten beïnvloed door oa Spin-
vis maakt deze Boxtelnaar liedjes in zijn slaapka-
mer met zowel moderne als vintage synthesizers. 
Live word een selectie van deze liedjes gemixt 
met synthesizer improvisatie.

Basura
Aanvang: 15.15 uur
Heavy garage rock uit Nijmegen, welke klinkt 
als een jam tussen Iggy Pop en Black Sabbath. 
De band brengt een veelzijdige set, waarbij  
eigen werk soms wordt afgewisseld met soms een  
eigenwijze cover.

Rats and Daggers
Aanvang: 16.30 uur
Vlijmscherp power trio uit Utrecht rondom de 
charismatische Imara Speek. Voor deze band tel-
len rauwe emoties en enige wanorde waarbij ze 
het publiek uit hun dagelijkse sleur trekken. Be-
wierookt door de pop pers tourt de band momen-
teel volop door het land.

REMember Buffalo
Aanvang: 17.45 uur
Enkele muzikanten uit Boxtel/Liempde brengen een eer-
betoon aan R.E.M. en The Tragically Hip. Beide bands zijn 
inmiddels ter ziele gegaan maar hun muziek leeft voort. Op 
Bockesprongen zullen zij enkel nummers van The Hip spe-
len.

Lokotov Mocktail 
Aanvang:  19.00 uur
Eindhovens rocktrio dat zich laat 
beïnvloeden door muziek uit de 

60’s, 70’s, 80’s en 90’s.
De heren zoeken wat betreft genres de grenzen op 
en mixen graag zoveel mogelijk stijlen door elkaar, 
op zoek naar zowel het contrast als de harmonie.

Le Garage
Aanvang: 20.15 uur
Ergens in Utrecht staat een werkplaats waar Le Garage hun 
vuige garageblues in elkaar sleutelt. Smerige songs met een 
stampend ritme, stuwende gitaren en doorleefde harmo-
nica. Live zijn deze drie op hun best, dus laat je meeslepen 
door hun energie en keep it rocking & stomping!
Foto: Maartje van Doorn
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