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\FFLIGEM - Voor wie dacht dat het de organisatoren van Rock Affligem
lit jaar dan toch eens zou meezitten met het weer, zat er niets anders op
lan opnieuw hoofdschuddend z'n ongeloof te uiten. Was het niet.de re-

Jen,.dan zorgden hevige windstoten wel voor een allesbehalve zomers
levoel. Het indoor-programma was vrijdag een welgekomen afwisseling.

De Huideroosies konden. rekenen ap heal wat Jonge fans

En toch zagen we op vrijdag-
avond heel wat lachende gezich-
ten op de festivalweide. '!Ik kom
net Yan het optreden van De Hei-
deroosjes, Hartverwarmend hoe-
veel jonge fans die mannen om-
ringen", vertelt Els Schaubroeck
uit Maldegem die voor het eerót
aÍzakte naar de jaarlijkse muzi-
kale hoogmis van Affligem. "En
nu is het gewoon swingen gebla-
zen met Praga Khan. Schitte-
rend." Met Praga Khan kende
Rock Affligem op het outdoor-
podium, dat vrijdag volledig in
het teken stond van new \Mave
muziek, een verbluffende afslui-
ter. Omringd door twee rond^
borstige danseressen ontpopte
frontman Maurice Engelen zicht
tot een echte publieicsmenner.
Het publiek beantwoordde de vi-
suele hoogstandjes met enthou-
siast handgeklap en losse heupen.
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Ook bij de organiserende vzw
Halfweg waren ze na afloop van
de eersfe festivaldag al bij al te-
vreden: "lVe hadden gehoopt op
vijfduizend toeschouwers. Al ,

bleek dat wegens de barre weers-
omstandigheden net iets te hoog
gegrepen. Het toeschouwersaan-
tal schommelde tussen 3500 en
vierduizend... wat uiteindelijk'wel 

meer is dan vorig jaar",
maakte persverantwoordelijke
Luc-Schouppe vrijdagavond nog
snel een rekensommetje. i'Het in-
door-programma was een succes.
Ftret is niet ondenkbaar dat we de
komende jaren met onze topacts
meer"indoor zullen trekken. Cre-
atief organiserend talent met ver-
antwoordeliikheidszin is voor
ons geen overbodige luxe."
Hoogtepunten gisteren waren
onder meer Gipsy Kings en Belle
Perez. (KAIWfoto kam)
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