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Rock Afïligem toont Weergoden bl|ven
Rock Afïligem geselen

Rock AÍfligem kon met iets meer dan vijfduizend
bezoekers ln twee dagen de verwachtingen niet inlossen.
Vooral de aÍïïche van zaterdag ontgoochelde. Andere
spelbreker was eens te meer het slechte weer. Ge!}kkig
\ryaren er De Heideroosjes, Gary Numan, Praga Khan,
Gipsy Kings en Belle Perez.

Dancegroep Praga Khan hoofdaqt op festival

Praga Khan, met leadzanger Maurice Engelen, is vrijdagavond de topper op h.t podir-T: 
___ ^-_.. ó
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Festivalopener kan verwachtingen niet inlossen

Namen als Praga Khan, De
Kreuners, Gipsy Kings en de
inderhaast <ipgetrommelde Belle
Perez - die de zieke Natalia vervangt
- maken vandaagen morgen het
mooie weer tijdens Rock AÍfligem.
Na de zvtaar uitgeregende editie van
vorigjaar hopen de organisatoren
van de vnv Halfwegdaar meer dan
ooit ook letterlijk op.
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T\ ock Afïligem is met zijn achttien le-
l{ vensiarenien overleveien een buiten-
I\ mentj.. Het recordaantal van 22 mu-
zikale acts komtmeer dan ooit uit alle hoeken
van hetmuzikale spectrum. Ook inzake spon-
soringformules houdt het festival er een apar-
te traditie op na.

Dit jaar wordt de gewaardeerde en al uit-
verkochte VlP-behandeling omgedoopt tot
de Rocking Dinner, met keuze uit zes eet-
hoekjes. Bovendien rust het festival nog
steeds op vrijwillige schouders en gaat de

winst naar goede doelen.
Na de modderellende van vorig jaar kiest

Rock Afïligem dit jaar alvast op vrijdag ge-

deeltelijk voor een tent. Op het outdoor-po-
dium wordt resoluut gekozen voor de new
wave. Zo wordt topper Praga Khan voorafge-
gaan door new wave-oudjes als Red Zebra,
Anne Clark en Gary Numan. De tent kiest
resoluut voor ambiance met als toppers De
Kreuners, De Heideroosjes, de Fiddler's
Green en als afsluiter de Pajotse trots Les
Truttes.

0udere rocklieÍhebber

De affrche van zaterdag richt zich in de na-
middag tot de al iets oudere rocklieÍhebber
met Afïligemnaar Willy Willy met zijn Vood-
ooband, de aloude Seatsniffers, Boogie BoyI (met een Ray Charles hommage) en Blunk, de

reïncarnatie van Blue Blot. Om 19 uur wor-
den de rockgitaren opgeborgcn en volgt met-
Strato-Vani de éerste verrassing van formaat.
Het 4O;koppige symfonische' o tkest laat der
blauen Donau langs de Bellekouter stromex,
met tussenin gastóptredens van Peter Koele-
wijn en Chris Van Tongelen.

baarna zorgen de Gipsy Kings en Belle Pe-

rez voor een al even onverwacht bal tropical.
Belle vervangt immers Natalia, die afmeldde
vanwege haar stemproblemen. Nachtelijke
afsluiters zijn The Magical Flying Thunder-
birds. (RDS)

. Meer info op www.affligem,com/rock

T Trenlang gutsende regen

I I en een weggewaaide bier-
\-/ tent: het waren tijdens de

laatste voorbereidingen op vrij-
dag al slechte voortekenen voor
deze lSde Rock Affligem. De
opener van het Belgische festival-
sêizoen lijkt wel vérvloekt door
de weergoden. Kwam daar nog
bij dat het muziekfestijn rond 17

uur van start ging zonder drank
omdat de vrachtwagen van de
bierhandelaar ondgrweg betrok-
ken was bij een ongeval. Maar
kijk, toen klaarde de hemel plots
op en zat het de organisatoren
vóor de rest van de avond einde-
liik mee.

" Vriidag werd afgeklokt op
3.100 veelal jonge bezoekers. De
vernieuwde vrijdagformule, met
gelijktijdig optredens binnen in
de Bellekouterhal en buiten op
het grote podium op het B-plein
van de Bellekouter, viel best mee.
Al moest je als muziekfan deze
keer wel keuzss maken. De new
wave-oudies Red Zebra, Anne
Clark en Gary Numan deden in
belangstelling onder voor het in-
doorgèbeuren, waar vooral De
Kreuners en De Heideroosjes
hun degelijkheid als ambiance-
makers bevestigden.

Voor Gary Numan was de con-
currentie met De Heideroosjes

wat jammer, want deze Engelse
muzikale pionier komt ergweinig
naar ons land en bracht in AÍÏli-
gem een zeer sterke set. Praga
Khan speelde als enige voor een
vol olein en liet de nochtans oer-
desèliike Duitse band Fiddler's
Gréen biina eenzaam achter in de
overdekie hal. Die liep nadien wel
nog vol voor het nachtelijke bal
met Les Truttes.

Zaterdagvolgde echter de ka-
ter en beleefde Rock AÍÏligem een
van de grootste dieptepunten uit
zijn geschiedenis. De op de oude-
re rock- en bluesliefhebber geori-
enteerde namiddag lokte amper
enkele honderden fans en boven-
dien werd de weide op evenveel
regenvlagen als optredens getrak-
teerd.

Pas tegen de avond, toen de
Gipsy Kings optraden, vonden
toch nog 1.600 muziekfans en 500
VlP-gasten hun weg naar het in-
tussen modderige plein.

Belle Perez'- een geluk voor
Rock Affligem dat zij niet naar
het Eurovisiesongfestival moest -
toonde zich de ideale vervangster
van de zieke Natalia.

Met wat geluk komt Rock Af-
flisem dit iaaf net uit de kosten
míar voor de talloze vrijwilligers,
dié zich inspannen om goède doe-
len te kunnen steunen, was deze
editie moreel alweer geen opste-
ker.
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àrtiesten

netalsin hetYoÊt-
Íêspecteren.
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