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Namen noemen #1: Werchter Boutique. Met
Bruno Mars en Oscar And The Wolf zijn twee
namen voor Werchter Boutique 2018 gekend.
Nog meer sterke popacts worden binnenkort
aan de affiche toegevoegd. Het dagfestival vindt
plaats op zaterdag 16 juni. Tickets voor Werchter
Boutique 2018 zijn in verkoop via Proximus Go For
Music en Ticketmaster. Meer weten:
www.werchterboutique.be.

Voordeeltickets voor
Rock Werchter 2018
Terug wegens groot succes! Ook
voor Rock Werchter 2018 wordt
aan de bewoners van Rotselaar en
Haacht de mogelijkheid geboden
combitickets aan een voordeeltarief
te kopen.
Op zaterdag 25 november gingen
de tickets voor Rock Werchter
2018 in verkoop. Inwoners van
Rotselaar en Haacht hoeven - het
is inmiddels bijna traditie - niet
in de virtuele wachtrij te staan. Er
worden immers bewonercombitickets voor hen gereserveerd. De
bestelprocedure en voorwaarden
van voordeeltickets blijven ongewijzigd. De korting bedraagt 30%
op de normale nettoticketprijs van
een combi-festivalticket, exclusief
servicekosten. De voordeelcombitickets voor inwoners worden op
naam uitgeschreven en kunnen niet
doorgegeven noch doorverkocht
worden. Ze kunnen enkel na een
digitale registratieprocedure aangekocht worden.
De digitale registratieperiode
start op zaterdag 23 december
om 09u00 en loopt tot en met
zaterdag 6 januari om 23u00 via
www.ticketmaster.be/rw/buren.

Enkel via deze link kunnen
inwoners van Haacht en Rotselaar combitickets aan de voordeelprijs aanvragen. Indien de
registratie goed verlopen is,
krijgt de aanvrager een bevestigingsmail. Na het afsluiten van
de registratieperiode controleren de gemeentes Rotselaar
en Haacht de aanvragen. Is je
aanvraag goedgekeurd, dan ontvang je snel nadien een link en
unieke code waarmee je tot de
effectieve aankoop van je ticket
kan overgaan.
Belangrijk: de voorraad combitickets aan voordeeltarief
is beperkt. Op is op. De tickets
worden toegekend volgens het
first come, first served principe.
Registreer je tijdig als je van het
aanbod wil genieten.
Vragen over voordeeltickets?
Stuur een mailtje naar
inwoners@rockwerchter.be.
Alle praktische informatie en
registratievoorwaarden kan je
nalezen op http://
inwoners.rockwerchter.be.

Namen noemen #2: Rock Werchter. Ze zijn er!
De eerste namen voor Rock Werchter dat volgend
jaar plaatsvindt van donderdag 5 juli tot en met
zondag 8 juli, zijn bekendgemaakt. Op donderdag
5 juli komen Gorillaz en Queens Of The Stone Age
naar Werchter, op zondag 8 juli zullen Nick Cave
And The Bad Seeds één van de topacts zijn.
Blijf op de hoogte via www.rockwerchter.be.

Nieuwe bomen in het Festivalpark. Wie onlangs
langs het Festivalpark is gereden of gewandeld,
heeft de grote bedrijvigheid ongetwijfeld
opgemerkt. Na grond-en wegenwerken is
het nu tijd voor vers groen, voor nieuwe
aanplantingen. De grauwe abeel en de steeliep,
twee snelgroeiende doch stevige boomsoorten,
worden er met de grootste zorg aangeplant. In
zeer groten getale. Het netwerk van wandel- en
fietspaden wordt door de aanplantingen duidelijk
zichtbaar. De verharde lussen rond de North
West Walls street-art installatie en rondom
het festivalterrein vormen een aangename
wandelroute voor jong en oud. Op enkele finishing
touches na zijn de werken voorlopig afgerond.
Het landschapspark wordt een plek waar je buiten
de festivalperiode kan gaan genieten.

Rock Werchter x Music For Life. Ook dit jaar
wordt een Rock Werchter combiticket tvv. Music
For Life in verkoop gebracht. Per ticket uit dit
contingent verkocht wordt 5 euro overgemaakt
aan Music For Life tvv. Rozemarijn. Meer info:
www.rockwerchter.be.

Vereniging in de kijker:
Natuurpunt Haacht

Al vele jaren zijn ze aanwezig op Rock Werchter, de leden en
sympathisanten van Natuurpunt Haacht. Hun taak: de middentoog, Toog Vijftien, bemannen. Geen klein karwei. Natuurpunt Haacht is een vaste waarde voor de festivals.
Richard Soille, bestuurslid van Natuurpunt Haacht en teamverantwoordelijke voor de evenementenwerking vertelt: “De
leden van ons toogteam kennen elkaar door en door. Elk jaar
geven dezelfde mensen present. De festivalperiode lijkt wel een
grote familiereünie. Het weerzien is steeds hartelijk bij Toog
Vijftien. Ook voor de toog trouwens. Want we hebben vast
cliënteel. Een groep motorliefhebbers uit Turnhout bijvoorbeeld. Die hangen graag bij ons aan de toog.”
Sfeer en gezelligheid zijn van groot belang in de groep. Toch is
er niet altijd tijd voor een uitgebreide babbel. Tijdens de piekuren wordt er hard gewerkt. Richard: “Je moet je hoofd erbij
houden. Vanaf de late namiddag tot de laatste podiumact gaan
de tapkranen niet dicht. De interne werking moet de hele tijd
perfect draaien. De voldoening na een geslaagde festivaldag is
enorm.”
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De vergoeding die de lokale afdeling voor het vrijwilligerswerk krijgt, gaat integraal naar hun groene agenda:
bestaande natuur behouden, lokale diersoorten opvolgen
en natuurgebieden openstellen voor het grote publiek. De
lokale afdeling organiseert wandelingen en helpt padden
met hun oversteek. Dit jaar financierde de vrijwilligersvergoeding van Rock Werchter een splinternieuwe maaier die
voor meerdere projecten dienst zal doen.
Ook aan het nieuwe landschapspark draagt Natuurpunt
een steentje bij. Richard: “In het kader van de werken in het
Festivalpark voerde Natuurpunt een studie naar de huidige
fauna en flora voor Werchter Park. Onze organisatie stapt
graag mee in zulke lokale natuurprojecten. We zijn benieuwd naar het eindresultaat.”
Meer info over de dagelijkse werking en activiteiten van
deze topvereniging vind je via www.natuurpunthaacht.be.

Verhalen gezocht

De redactie van De Festivalkrant is op zoek naar jouw mooiste festivalverhaal. Daar maken wij
namelijk graag een plaatsje voor vrij in één van onze komende edities. Mail je verhaal, herinnering,
ervaring naar inwoners@rockwerchter.be.

