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blackwave.
Altsien vzw presents

DJ Christophe Lambrecht
Mirranda
Discobar De Zalmkes

Den Box, Haacht

Zaterdag 16 maart 2019 - 19u

WEES WELKOM

Kom je mee feesten?

H

et is feest! Altsien vzw
organiseert dit jaar voor
het eerst een concertavond
voor de inwoners van Rotselaar en
Haacht. Het buurtfeest nouveau
vindt plaats op zaterdag 16 maart
vanaf 19 uur in Den Box in Haacht.
Op het programma: blackwave.,
MIRRANDA, DJ Christophe Lambrecht en Discobar De Zalmkes.
Inwoners van Rotselaar en Haacht
kunnen een gratis toegangsticket
voor deze feestelijke avond aanvragen.
Het buurtfeest van Rock Werchter
zit in het nieuw. De organisatoren
van Rock Werchter halen het uit de
drukke festivalperiode en brengen
het naar het voorjaar.
De eerste editie van het buurtfeest
2.0 vindt plaats op zaterdag 16 maart
in Den Box in Haacht. En het gaat
knallen. Discobar De Zalmkes opent
en sluit af. Jonge wolven én streekgenoten MIRRANDA tekenen voor
het eerste optreden.
Hoofdact is blackwave. Afgelopen
zomer waren de Antwerpenaren afsluiter in de KluB C op zaterdag. En
dat deden ze met zoveel verve dat er
nog over gesproken wordt.
Enjoy the wave!

De affiche van TW Classic is volledig. Bon Jovi
is de topact van het dagfestival, dat op zondag 14
juli plaats vindt in het Festivalpark in Werchter.
Bon Jovi, dat zijn straffe rocksongs, meezingers
van formaat, garantie op dik feest. Ook werd eerder
al bekendgemaakt dat John Fogerty met het beste
van Creedence Clearwater Revival naar TW Classic 2019 komt. Inmiddels zijn ook Anouk, Skunk
Anansie, John Butler Trio, Switchfoot en Jimmy
Barnes aan de affiche toegevoegd. TW Classic zal
rocken! Meer info & tickets: twclassic.be
De affiche van Rock Werchter, dit jaar van 27 tot
30 juni, krijgt stilaan vorm. Geven onder andere
present: P!nk, Muse, Tool, The Cure, Mumford
& Sons, Florence + the Machine, Macklemore,
Elbow, New Order, Bring Me The Horizon, Kylie,
Years & Years, Angèle en The Good, Underworld,
The Bad & The Queen. Ga naar rockwerchter.be
voor de laatste updates.

Na hun show mikt Christophe Lambrecht, StuBru-DJ, met goed gekozen
platen op de dansbenen.
Wil je er bij zijn? Vraag dan voor 18
februari je gratis toegangsticket aan
via inwoners.rockwerchter.be. Let
wel: het aantal tickets is beperkt.
Meer weten? Surf naar http://inwoners.rockwerchter.be

Op het
programma
Deuren open: 19 uur

Hoe een ticket aanvragen?
1. Ga naar http://inwoners.rockwerchter.be
2. De registratieperiode loopt van 11/02/19,
9u00 tot en met 17/2/19, 23u59.
3. Nodig voor een vlotte registratie: naam,
adres, rijksregisternummer en geldig emailadres van de persoon die naar het feest
komt.
4. Per inwoner kan slechts één ticket voor
het buurtfeest aangevraagd worden. Het is
wel mogelijk om voor meerdere personen
binnen één gezin te registreren.
5. De uitgegeven tickets staan op naam, zijn
niet overdraagbaar en mogen niet doorverkocht worden. De organisatoren behouden
zich het recht voor om de identiteit van de
bezoekers te verifiëren.
6. De gemeentes Rotselaar en Haacht zullen
alle aanvragen controleren.
7. De tickets worden begin maart via e-mail
bezorgd aan de inwoners die succesvol geregistreerd hebben.
8. Aanbod is beperkt en enkel geldig voor
inwoners van Haacht en Rotselaar
9. Eerste hulp bij vragen:
inwoners@rockwerchter.be

Werchter Boutique kent een nieuwe naam.
Naast headliner Fleetwood Mac zullen ook
publiekslievelingen Snow Patrol naar het Festivalpark komen op zaterdag 8 juni. Meer namen
volgen. Lees meer op werchterboutique.be
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20.30 uur tot 21 uur: MIRRANDA
MIRRANDA is het nieuwe project van
Pieter-Jan Van Den Troost (Willow) en Pieter
Schrevens (Five Days). Beiden goed voor al
eens brons op Humo’s Rock Rally. Willow pakte
de derde plek in 2010, Five Days in 2014. Outer
Space, de eerste single van MIRRANDA is net
uit. De sound van het duo – dat live als kwintet
aantreedt- is vet en nostalgisch maar toch van
nu. Een mix van vintage pop, psychedelica,
80ies synths en indie rock.
21 uur tot 22.30 uur: Discobar De Zalmkes
Wereldbekend in de regio zijn ze, de heren van
Discobar De Zalmkes. Garantie op dik feest.
22.30 uur tot 23.45 uur: blackwave.
Te schrijven als blackwave.. Met kleine b en
een punt aan het einde.
Producer Willem Ardui en rapper Jean
Atohoun (artiestennaam Jay Walker) maken
in Antwerpen hoogwaardige Engelstalige
hiphop die gemarineerd is in jazz en soul. Het
tempo ligt laag, de voordracht is nonchalant
en de sfeer is chill maar ook uitbundig. Single
‘Elusive’ – featuring David Ngyah, zit aan 4,5
miljoen streams op Spotify. Ook ‘Swagin’’
en de bijzondere aanstekelijke zomersingle
‘Whasgood?!’ scoren goed. Blackwave. stond
afgelopen zomer op Couleur Café, Gent Jazz
en sloot Klub C van Rock Werchter af. Ook op
het palmares: uitverkochte shows in Vooruit
Gent, Openluchttheater Rivierenhof Deurne en
Ancienne Belgique Brussel.
23.45 uur tot 1.30 uur: DJ Christophe Lambrecht
Christophe Lambrecht is al jaren dé stem van
de voormiddag op Studio Brussel, maar ‘s
nachts laat hij vooral de muziek spreken. Hij
gooit alle registers open: zacht en zwoel als
het kan, hard en hevig als het moet. De vetste
beats van het moment, de strakste riddims van
gisteren en op het juiste moment een welgemikte classic ertussendoor.
1.30 uur tot einde: Discobar De Zalmkes

