Liedje van RockAffligem
is lang niet uitge zonÈen
AFFLIGEM

Er werd heel wat ver-

- zíelegaan van Rock
teld over het ter

Affligem. De organisator, de vzw De
Kerkstraatvrienden, maakt nu samen
met Axion van het Gemeentekrediet dit
festival\Meer
. Indoor in de
25
Bellekouter
mei pure rock
Jos Van Ransbeeck: <<Onze

het basisconcept van weleer.

Kerkstraatvrienden was van oordeel dat Rock Affligem een
begrip moest blijven. On-

Gedaan met toeters en bellen.

vereniging vzw

De

danks alles wat over het uit-

sterven van het conceÍt
wordt verteld, is Rock Affligem <still alive>. Wij vonden
dat wij terug moesten naar

Geef ons opnieuw een brok
rock, is de leuze>>.

<Nieuw dit jaar, is dat wij het

festival uitsluitend indoor organiseren. Op die manier staan

de weergoden alvast buitenspel. Rock Affligem is sinds

jaren een begrip als dé seizoensopener voor Vlaanderen>.
<Voor de editie '96 hebben
we geen moeite gespaard om er
nu eens een succesformule van
te maken. Daarvoor heeft onze
ploeg bij de voorgaande edities

genoeg ervaring opgedaan.
Tiaditiegetrouw gaat de opbrengst van Rock Affligem

naar het goede doel. De terreinen aan de Bellekouter zijn in
de jaren uitgegroeid tot de vaste stek voor vele jonge muziek-

fans. De volledige infrastructuur die bij de terreinen hoort
en de uitstekende geografische

De nleuwe bezettlng van Blue Blot is een van de blikvangers op Rock AfÍllgem / Foto GMD

Twintig vrijkaarten te grabbel

ligging zijn unieke troeven in

AFFLIGEM

liefst vijfduizend rockfans>.

twintig wijkaarten weg voor

het ganse gebeuren rond het
rockconcert. Wij verwachten
AGR

-

Jos Van
Ransbeeck, mede-organisator van Rock Affligem, geeft

-

lezers van onze krant. Om
bij de gelukkigen te horen,
belt u vandaag vrijdag, van
14 uur af naar het nummer

021 45 4.24.89. De wijkaarten
(één per telefoontje) zullen
klaarliggen aan de ingang
van de Bellekouter.

-AGR

