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door Rudy DE SAEDELEIR

De recordeditie met tienduizend bezoekers van vorig jaar

indachtig en het vooruitzicht

ffi.30 uur: X-Session (45)
01.15 uur: IanvanDahl (201
The Poco loeo

op een schitterend zonnetje
laten vermoeden dat Rock Affligem morgen zaterdag opnieuw afstormt op een weer-

Rick & Da Boy

03.S uur:

galoos succes. Aan de affiche

zal het niet gelegen zijn.

tus

(2S)

Hardsre

,

De

ambiance-acts volgen mekaar
non-stop op op de twee rockpodia.
staat. Er moet ook altijd een speciale tussenzitten, vandaar die keuze voor Eddy Wally. Rock Affligem
kiest resoluut voor ambiance. We
hebben ons een keer laten vangen

,,Het volledige bestuur werkt

vrijwel een heel jaar aan de affi
che", getuigt Jos Van Ransbeeck,

voorzitter van de organiserende
vzw Halfweg. ,,De Queen-cover-

aan een affiche met alternatËve

groep Killer Queen ben ik bijvoorbeeld zelf gaan bekijken in Rotterdam, maar we kijgen ook veel
feedback van jongeren via e-mail,
dit jaar meer dan vijftronderd. Onder meer funo, de Kreuners en de

acts, dat is toen niet goed meegevallen. Voor volgend jaar ligt trou-

wens Clouseau

Magical Flying Thunderbirds zijn
gekozen op basis van die suggesties. Gelukkig geniet ons festival
een almaar sterkere reputatie bij

de artiestenbureaus, zodat we
kunnen kiezen tussen heel wat
aanbiedingen. Het programma
van de dancehall hebben we zelfs

Affligem?".

volledig overgelaten aan een artiestenbureau omdat zij daar beter
de vinger aan de pols houden."
,,Je leert elke keer uit de vorige
editie, maar wie ons kent weet dat
we niet vies zijn van een experi-

al vast. Schrijf

maar op: 18 mei 2002."
,,ledereen is erg enthousiast",
klinkt het vanuit het festivaldorpje
in de Bellekouterweide achter het
gemeentehuis van Affligem. ,,De
weer belooft een meevaller te worden. Weet je dat het van onze
eerste editie, nu dertien jaar geleden, zal zijn dat we zo'n schitterend weer hadden tijdens Rock

FOÏO BEIGA

Op verzoek van de Affligemse jongeren mag Arno dit jaar Rock Affligem afsluiten.

ment.Ditjaarisdatdecovergroep Arno en opdie manier de over- bruusk moet maken. Hun optre- lijke kiosk die aan de Vlp-village
After Sunday, die zal spelen na gang naar de dancehall minder den vindt plaats op de gemeênte- ván Mazda en frinterio'ópg.i-tËïà

r

Rock Affligem, zaterdag 26 mei vanaf

11

uur, Bellekouter. lnfo: www,ffiï

gem.com.

