
Atfligem is weergoden te slim al
Dit weekend, vriidog l9 en

zoterdog 20 mei, is het op-
nieuw Rock Affligem met op
de offiche zowel gerenom-
meerde binnen- ols buiten-
londse ortiesten zools Anne
Clork, Progo Khon, De

Kreuners, Boogie Boy en

Gipsy Kings. Rock Affligem
is een festivol voor olle leef-
tiiden en voor qlle genres.

Je komt toch ook ?

Opvallende nieuwigheid dit jaar is
de keuze 'voor twee podia op
vriidag: één outdoor en een ander
indoor. In de jaren '90 hebben we
ons zelfs eens gewaagd aan vier
podia zowel indoor als outdoor",
vertelt Jos Van Ransbeeck namens
de organiserende vzw Halfweg.
"Het is geen geheim dat we tijdens
Rock Affligem nog maar weinig
mogen rekenen hebben op goed
weer. Met deze beslissing willen
we de weergoden te slirn af zijn."
Met namen als Anne Clark, Gary
Numan en Praga Khan is het bui-
tenpodium op vrijdag op en top
new wave. Binnen zorgen onder
meer De Heideroosjes en (vaste
klant) Les Truttes voor de ambian-
ce. Op zaterdag maken onder meer
The Seatsniffers, Gipsy Kings en
The Magical Flying Thunderbirds
hun opwachting. Van Ransbeeck
verwacht veel van special act Stra-
to-Vani : "Het heelt heel wat moei-
te gekost, maar het is ons loch ge-
lukt om dit 4O-koppig symfonieor-
kest naar Affligern te krijgen. Ook
Peter Koelewijn en Chris Van Ton-
gelen zullen erbij zijn. Samen
brengen ze nummers van 'An der
blauen Donau' over lll Silenzio'
lot rock." Dit jaal worden de be-
zoekers van Rock Affligem extra
verwend. Iedere festivalganger
maakt kans om een PGO scooter te
winnen. Deelnemen is eenvoudig.
Het afscheurstrookje van je ticket

) Praga Khan is vrijdag één van de blikvangers 0p het buitenpodium van Rock

dient als deelnemingsstrook. Er is
extra plaats voorzien om je naam
en telefoonnummer in te vullen.
Wanneer je je ticket aan de ticket-
controle aanbiedt, wordt de contro-
lestrook afgescheurd en in een urne
gestopt. Op zaterdag 20 mei (om
23 uur) wordt dan één strookje uit
de ume geloot.
Meer informatie over het twee-
daagse progralnma van Rock Affli-
gem en de nodige ticketinformatie
vind je via: www.affligem.com/
rock (KAM)
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De laa$te Rock AtÍligem uooÍ Jos
Voor Jos Van Ransbeeck wordt de vijftiende

Rock Atfligem dit weekend zijn laatste als
voorzitter van de organiserende vzw. ,,'t ls te
zwaar geworden om nog te combineren met
mijn vleesgroothandel. lk zet een stapje terug,
maar ik zal graag blijven meewerken", verzekert

hij.

door Rudy DE SAEDELEIR

Met twaalf mensen hebben rWatwasdeduursteact ,,lkzal,hetabsoluutmissen,maarhetismijfysiektezwaargeworden",zegt,afscheidnemend

Jos is zonder narijfel de peet-
vader van Rock Affligem, een
muzieKestival met meer sym-
pathieke familietrekjes dan
rockkapsones. ,,Eén keer,. ik
denk in 1995, heb ik de pro-
grammatie eens aan een jon-
ge gast oveÍgelaten en toen
hadden we een zwaar alterna-
tieve affiche. We hebben toen
één miljoen (frank) verloren.

we onze spaarcentjes moeten
aanspreken. FIet jaar nadien
zijn we met een gewijzigde
formule bescheiden heropge-
start."
r De jongste Jaren staat
er altiJd een ambiance-
act tussen die bdi de rock-
fans overkomt als een
tang op een varken.

,,Dat was mijn idee, maar het
heeft veel moeite gekost om.
ook de anderen te overtuigen.
Er hebben er mlj veel zot
verklaard. Van Eddy Wally
was ik nochtans zeker dat hij
zou s€oren. De gekte om hem
dit jaar op Werchter te krijgen
bewijst dat het nog altijd zou
kunnen. Vader Abraham was
een risíco, maar dat viel nog
zeer goed mee. Dit jaar kiezen
we voor Samantha, deels uit
sentimentele overwegingen
omwille van haar handicap.
We wi11en haar hiermee een
steuntje geven."
r Van Rock Affllgem zijn
er altiJd meer wíJkaarten
dan betalende bezoe-
kers.
,,Bij ons is het festival altijd

betaald via de formule van
sponsoring. Er zijn zo'n 6.000

kaarten in omloop via de
sponsors. We hebben dat sys-
teem ingevoerd na het fiasco
waarover ik je vertelde, en dat
werkt. Elk jaar geven we de
winst aan een hele reeks goe-
de doelen. Dat was ons opzet
van bij de start. Wij steken
veel eigen geld toe. Gaan eten
met grote sponsors en zo, dat
is allemaal,op eigen kosten."

in die vijftien jaar?
,,Voor Madness betaalden

we anderhalf miljoen (frank)
en dan zijn ze nog niet ge-
weest. De zanger leed aan
hyperventilatie of zoiets.
Maar we hebben het geld wel
teruggekregen. Ditjaar heb ik
lang geprobeerd Helmut Lotti
te krijgen, maar 't is afge-
sprongen. Ook de Levellers
hadden we vast, maar die ko-
zen uiteindelijk voor een
Amerikaanse tour."
r Wat is jouw muziek?
,,Ik. ben een kind van de

sixties. Stones, Beatles. Voor-
al The Kinks waren mijn favo-
rieten. Ik was dan ook heel
fier toen ik hen in 1994 naar
Affligem haalde. Dat was een
extra optreden daags voor het
festival, binnen in dehal. Wal.
ter Grootaers is toen ook ko-
men kijken. Ik heb nog gepro"
beerd Ray Davies dit jaar te-
rug naar hier te halen, maar
de prijs was 75:000 euro en
dat is niet haalbaar. Toen be-
taalden we 15:000 euro. Het
leukste was achteraf, toen we
met Ray Davies zijn gaan
eten. Ze zeiden dat hij een
moeilijke jongen was, maar ik

vond hem een heel sympa-
thieke vent."
,l Hoe kiJken mannen als
Schueremans en Ambach
naarjouw organisatle?

,,Schueremans ken ik niet
echt. Ik heb die ooit wel aan
de telefoon gehad. Maar te-
gen Àmbach zeg lknankel Pol
en ik ben voor hem nonkel JoJ.
Daar heb ik altijd veel hulp
aan gehad. Naar het schijnt
zou Schueremans dit jaar ko-
men kijken. Ja, hij moet cam-

Rock Aff ligem-voorzitter Jos Van.Ransbeeck.

pagne voeren voor de verkie-
zingen, hé."
I Gaje het hele gebeuren
wel kunnen missen?
,,Ik zal wel verdriet hebben

als 't gedaan is, dat weet ik
zeker. Maar fysiek is het te
zwaar. Mijn zoon (David) en
ik hebben een vleesgroothan-
del en dat is voorál nacht-
werk. Ik ben nu 50. Had ik
een gewone dagfob, ik zou
zeker voortdoen. De schoon-
ste momenten mis ik nu al..

FOïO WÁN DE SAEOEITTR

Dat is tijdens de,opbouw. Dan
wordt er gewerkt tot een uur
of negen en daarna is het
pinten pakken tot midder-
nacht. Door mijn werk is dat
er voor mij niet meer bij. Ik
denk dat Johan De Kerpel de
nieuwe voorzitter wordt. Hij
is nog wat jonger, maar draait
al vele jaren mee. Hij zal dat
goed doen. Ik zal nog een
tijdje blijven als ondervoorzit-
ter, denk ik."

Programma Rock AfÍligem
Vrijdag 16 mei:
18.30 u.: Waxflower
19.30 u.: Peter Pan
Speedrock
20.30 u.: Camden does
Police
2L45 u.: De Heideroosjes
23.00 u.: High Voltage
zaterdag 17 mei:
11.00 u.: My Groove (Win-
naar Avilo's Rock Rally)

11.30 u.: Ground Zero
12.00 u.: Erato
12.30 u.: Herfst
13.00 u.: Tim's Favourite
13.30 u.: After Sunday
14.00 u.: Sara & the
Sunshine Band
14.30 u.: Jonesy
15.30 u.: Hof van Commerce
16.30 u.: Bateria Volie Petaj
(N])

17.00 u.: Gene Thomas
18.15 u.: Special Act:
Samantha
18.45 u.: De Kreuners
20.15 u.: Belle Perez
21.30 u.: Bomfunk MC's (Fi)
22.3O u.: Sister Sledge
24.00 u.: Les Truttes
01.30 u.: The Incredible
Time Machine


