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Jubileumeditie Rock Affligem
p9 erSanisatoren van Rock Affligem hadden zich ongetwijfeldgen griet van een zon gewenit voor hun twintigite ver_
jaudag, maar het mocht afgelopen, weekend opniJuw niet
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Regen deert Rock Affligem

niet meer

mogen we niet klagen als we het druilerige weer

$n"."
in acht nemen'r, vertelt Luc Schouppe. .Het aantal toeschou_
wers in de tent heeft er niet onder gèleden." De mèdeoprichter van Rock Affligem hêeft er al twintig jaar festivalervaring
opzitten : 'lAl vg.rgt het nog iedgr jaar=èen enorme inipanï
ning- De ploèg die er van in het begin bij was, kan het hle_
paal niet alleen dragen. Jonge mensen mèt zin voor initiatief
en creativiteit zij4.bij ons dan ook altijd welkom."
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Onder de rockliefhebbers waren opvallend heel veel jonge gasten.

@Yvan De saedeleer

lAffligem Vijfduizend rockfans op 2O-jarig jubileum

Regen deert Rock Affligem niet meer
- Dè twintigste.Rock Affligem
was goed voor vijfduizend
bezoekers. De Belgische rockbands losten de verwachtingen

in, net als topact The Levellers.
Ook het regenweer was trouw
op de afspraak, maar de open€r van het festivalseizoen
wordt ei stilaan immuun voor.

schapen in een modderpoel. De
reuzentent was voor de zekerheid
voorzien van een sterke houten
vloer. De doorsnee Íestivalbezoeker kon dus voor de verandering
min of meer proper naar huis en
datwaren zeinAffligem de laatste
jaren niet meer gewoon:

zend bezoekers in twee dagen. Politie en veiligheidsdiensten hadden
geen werk van betekenis.
Muzikaal koos Rock AÍfligem voor
het tweede jaar op rij voor een zuivere rockaf fi che. De vreemde eend

in de bijt, Lou & The Hollywood
Bananas, was de enige valse noot.

Organisatorisch zat alles snor, Iemand had Jos Van Ransbeeck
maar de publieke opkomst zit al vooraf duidelijk moeten maken dal
enkele jaren in een dipje. De aller- deze (playback)kitsch van dertig
eerste TMF Ultratop Live op wij- .jaar geleden geen enkele meer-

RudyDeSaedeleir

dag was goed voor 900 fu ifgangers.

Op zaterdag passeerden ruim

waarde meer heeft anno 2008. Met
Les Truttes als nachtelijke afsluiter

f f

2.500 overwegend heel jonge rockliefhebbers de kassa. Tel daar de
1.400 sponsors en andere genodigden bij van het zeer exclusieve VIPgebeuren en je komt aan vijfdui=

was er voor de lieftrebbers trouwens al meer dan voldoende
kitsch in de aanbieding.
De in hoofdzaak Belgische rockbands, waaronder Janez Detd,

et was zaterdag inderdaad

^tli"ïï:-H'*"ï",'L#iï:
stelling tot andere jaren werd het
tenein aan de Bellekouter niet her:

> 15 minuten Lou De Prijck:

gewoon,plezant.

Mintzkov, De la Vega, Zornik en de
jonge Dilbeekse trots BlackboxRe
velation, brachten stuk voor stuk
voortreffelijke acts. De Britse folkrockers The Levellers hadden zo-

als altijd hun hondstrouwe fanschare mee en dat is een al even
positiefvrolijke bende als de zeven
sympathieke levensgenieters oP
het podium. Het schoonheidsfoutje van de dag was voor presentator
Jelle Stassijns, die Zornik aankondigde in een bezetting van jaren
geleden.
Slangenmens en Zornik-fr ontrnan
Koen Buyse vond het niet graPPig.

Geloof nooit blindelings wat oP
sommige festivalwebsites staat,
Jelle!
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'AFÍ1IGET
LEYEIURS De Britse rockband Tàe,
Larcllers wordenopnieqw een van
de hooÍdacts van Rock Affligem,
dat op 17 mei voor de 20ste keer
plaato vindt. De band stond al in
2005 op het festival. (rds)

nanas. [rds)

Rock Affligem Viert

AFFLIGEM - De twintigste Rock Affligem was goed voor vijÍduizend bezoekers. De
Belgische rockbands losten de verwachtingen in, net als topact The Levellers. Ook
het regenweer was trouw op de aíspraak, maar de opener van het íestivalseizoen
wordt er stilaan immuun voor. ln tegenstelling tot andere jaren werd het terrein aan
de Bellekouter eens niet herschapen in een modderpoel. De reuzentent was voor de
zekerheid voorzien van een sterke houten vloer. De doorsnee íestivalbezoeker kon
dus voor de verandering nog eens min of meer proper naar huis en dat waren ze in
AÍfligem de laatste jaren niet meer gewoon. Organisatorisch zat alles snor, maar de
publieke opkomst zit al enkele jaren in een dipje. De allereerste TMF Ultratop Live
op vrijdag was goed voor negenhonderd ÍuiÍgangers. Op zaterdag passeerden ruim
2.500 overwegend zeer jonge rocklieíhebbers de kassa. Tel daar de 1.400 sponsors
en andere genodigden bij van het zeer exclusieve VIP-gebeuren en je komt aan vijfduizend bezoekers op twee dagen. Politie en veiligheidsdiensten hadden geen werk
van betekenis. Muzikaal koos Rock Affligem voor het tweede jaar op rij voor een
zuivere rockaffiche. De vreemde eend in de bijt, Lou & The Hollywood Bananas,
was de enige valse noot. De in hooídzaak Belgische rockbands, waaronder Janez
Detd, Mintzkov, De la Vega, Zornik en de jonge Dilbeekse trots Blackbox Revelation,
brachten stuk voor stuk voortreffelijke acts. De Britse folkrockers The Levellers hadden, zoals steeds, hun hondstrouwe Íanschare mee en dat is een al even positiefvrolijke bende als de zeven sympathieke levensgenieters op het podium. (RDS)

twintig lentes met tevellers en Zornik
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RockAffligem is komend weekta

en{ twintig lentes iong. Al was

\

Box Revelation, Headphone, Janez Dedt, De I^a Vega, Mintzkov,
Lou & The Hollywood Bananas,
The Levellers, Zornik en Les Trut-

in die twintig iaar vaker
een spelbreker dan een steun.
Blikvangers op het feest ziin Ïhe
de lente

Ievellers en Zornik

tes, Dj's PeterVan deVeire en Ger-

Dat Rock Affligem er na twee decennia nog steeds bij is, mag oP
zich een mirakel heten. De organiserende vzw Halfweg was altijd
het
een buitenbeentje
Vlaamse festivallandschap. Rock
AfÍligem staat symbool voor een
zeer eigenzinnige artiestenkeuze,
speciale sponsoringformules en
liters wijwilligersbloed. De winst
ging steeds naar goede doelen. De
vzw was daarbij vaak zo gul dat

al

als wisselvallig. Bekendste namen op het podium zijn Black

rit Kerremans begeleiden de laatste festivalgangers op hun laatste
zwalpende passen.
Een ticket voor zaterdag kost in
voorverkoop twintig euro, bijzon-

in

der democratisch in deze dure
festivaltijden. Op wijdag krijgt

Voor Rock Affligem 20 werd alweer een reuzetent neergepoot op de

Rock Affligem in primeur de TMF
Ultratop live op bezoek. Wie een
ticket heeft voor zaterdag mag er -

ze vergat een apPeltje voor de
dorst achter te houden voor de

omdat het een feesteditie is - op
vnjdag gratis in. Voorts is er oP
een editie 21 komt? Dat zal afhan- te verjongen. Na de rampeditie zaterdag opnieuw een exclusieve
gen van het resultaat van dit van drie jaar geleden zaten we in VIP- ruimte, met een oPtreden

kwade jaren. En die kwade jaren
waren er. De keren dat RockAffligem niet uitregende zijn op een
hand tetellen, redenwaarom editie negentien vorig jaar ten langen
leste in een tent plaatsvond en
niet meer in openlucht.'Of er nog

weekend', zegt Luc Schouppe, samen met Jos Van Ransbeeck de
man van het eerste uur. 'We hebben voor 2009 al een zeer belangrijke naamin optie. Maar de sterkhouders worden een dagje ouder
en slaagden er nooit in kwalitatief

Bellekouter in Affligem.

@Rudy De saedeleir

zak en as. Zonder een gulle sponsor die ons blind vertrouwde was
er van Rock Affligem toen geen

sprake meer geweest.'
Ook dit jaar staat op de voetbalterreinen aan de Bellekouter een
tent en kondigt het weer zich aan

van de jaren'7O-discosensatie Bo-

ney M. Die VlP-ruimte, met 1.200
genodigden, is al helemaal volzet.
Lezersservice
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