
Rock Affligem
wordt twintig

AFFIIGEM - Rock Affligem viert op 16 en 17 mei zijn twintigste verjaardag, maar
de sterkhouders van de vzw Halíweg, onder de immer bezielende leiding van Jos
Van Ransbeeck, ziln al langer bezig met organiseren van optredens. De vrienden-
kring groeide oorspronkelijk in de Kerkstraat waar grote barbecues werden gege-
ven, met optredens van artiesten als Rob De Nijs en The Rubettes. Later resulteer-
de dít in de vzw De Kerkstraatvrienden die in 1989 haar schouders zette onder de
eerste Rock Aííligem. De naam van de vzw wijzigde na enkele jaren in Halfweg,
maar verder bleeÍ het festival - steeds in open lucht en (veel te) vaak met regen

- haar eigenheid trouw. Zo werd de nettowinst ieder jaar afgestaan aan tal van
sociale projecten. Sinds vorig jaar opteert Rock Affligem voor een reuzentent en
een duidelijk meer rock-georiënteerde affiche op zaterdag. Dit jaar staan Janez
Dedt, De La Vega, Mintzkov, Les Truttes, Zornik, Lou & The Hollywood Bananas
en The Levellers op het grote podium. Op vrijdag krijgt Rock Affligem in primeur
de Ultra Top 50 TMF Music Factory op bezoek voor een nachtelijk feestje. Voorts
is er op zaterdag opnieuw een exclusieve V|P-ruimte, met een optreden van de
toenmalige discosensatie Boney M. (RDS)

RockAffligem
iserklaarvoor

Hetwas-deafgelopen weekweereen druktevan jewelsie in de
buurt van het B-terrein vàn de Affligemse Bellekouter, voorde
opbouwvan RockAffligem, datvandaag plaats hqeft. JosVan

Ransbeeck en zijn vrienden van de organiserende vzw Halfweg
hebben echter alle vertrouwen in een goed verloop. Na veertien

jaar weten ze wel hoe ze hetfestival moeten opbouwen. Het
dubbele podium, dat eqn snelle overgang van de ene act naar de
,andere gara ndeert, is d it jaar nog twee meter breder dan anders.

Grootste muzikale blikvanger is dit jaar Clouseau (22 uur), de
hoofdact waa rop Va n Ra nsbeeck a I en kele j ar en zijn zi n nen had

gezet. Maar ook van de ltaliaanse topper UmbertóTozzi
(23.15 uur) wordt veel verwacht. De volledige affiche met 18

. namen is te raadplegen via www.affligem.com. (RDS)


