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TW Classic en Werchter Boutique
twee dagfestivals in hetzelfde weekend
Vereniging in de kijker: KVC Haacht
Registratieperiode voordeeltickets Rock Werchter en
TW Classic start binnenkort.
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Dagfestivals Werchter Boutique en TW
Classic tijdens zelfde weekend
Werchter Boutique en TW Classic vinden
in 2020 in hetzelfde weekend plaats.
Dat is uitzonderlijk en ook toevallig. De
data van de dagfestivals worden immers
bepaald volgens beschikbaarheid van
de headliners. Werchter Boutique met
la grande dame van de pop Taylor Swift
zal op zaterdag 20 juni plaatsvinden. Een
dag later, op zondag 21 juni, is er
TW Classic met Paul McCartney en
The Killers. Het programma van beide
festivals wordt dra aangevuld met meer
mooie namen. Blijf up-to-date via
werchterboutique.be en twclassic.be.
Belangrijk te weten. Werchter Boutique
en TW Classic zijn twee afzonderlijke
dagevenementen. Zo worden ze organisatorisch ook behandeld. Rock Werchter,
als meerdaags festival, kent een hele
andere aanpak. Een concreet voorbeeld:
de festivalperimeter zal bij TW Classic
en Werchter Boutique, zoals dat bepaald
is bij dagfestivals, in de loop van de
voormiddag ingesteld worden. Na afloop
van de uitstroom zal de perimeter vrijgegeven worden. Het zal dus mogelijk zijn
om op de ochtenden van 20 en 21 juni
zonder doorlaatbewijs door Werchter en
omgeving te rijden. Dit in tegenstelling
tot Rock Werchter waarbij de perimeter
voor de volledige duur van het festival
ingesteld wordt en pas vrijgegeven
wordt op maandagmiddag.

Paul McCartney

De festivalorganisatie is er zich van bewust dat deze uitzonderlijke situatie mogelijk tot wat ongerustheid leidt bij sommige buurtbewoners. Nog meer wordt ingezet op de buurtwerking. Wie iets wil aankaarten, wie een klacht of probleem heeft, vindt steeds
een luisterend oor bij de organisatie.

Taylor Swift

Registreer tijdig voor je voordeelticket!
Ook in 2020 festivaltickets met mooie korting te koop

O

ok in 2020 kan je als inwoner
van Rotselaar of Haacht aan een
voordelig tarief een ticket kopen
voor Rock Werchter en/of TW Classic.
Voor de inwoners van Rotselaar worden
voor elk van deze festival 1500 tickets
met een korting van 30% aangeboden,
voor Haacht is er een contingent van
1000 tickets bepaald.

Hoe een voordeelticket kopen, stap voor stap:

Een voordeelcombiticket voor Rock Werchter 2020, dat plaatsvindt van donderdag 2
tot zondag 5 juli, kost 173,10 euro, inclusief
servicekosten. Voor TW Classic 2020, dat
plaatsvindt op zondag 21 juni 2020 met
onder andere Paul McCartney en The Killers,
kost een voordeelticket 69,30 euro, inclusief
servicekosten.
Het aanbod voordeeltickets is beperkt.
Tickets worden verdeeld volgens het ‘first
come, first served’ principe. Voordeeltickets
worden op naam uitgegeven en zijn voor
uitsluitend persoonlijk gebruik. Ze kunnen
niet doorverkocht of getransfereerd worden.
Per inwoner kan slechts 1 voordeelticket
aangekocht worden. Het is wel mogelijk om
voor meerdere personen binnen één gezin
tickets aan te kopen. Elke inwoner moet
echter apart geregistreerd worden.

Geen Werchter Boutique pop-up komende zomer. De federale politie heeft negatief geadviseerd
omdat zij ook actief is op Tomorrowland en Dour
Festival op 19 juli en de veiligheid niet kan garanderen van een extra open-air event dat tegelijkertijd zou plaatsvinden. Het is om productionele
redenen niet mogelijk het festival naar een andere
datum te verplaatsen. Werchter Boutique pop-up
wordt geannuleerd. Tickets worden terugbetaald.
Billie Eilish, de aangekondigde headliner van Werchter Boutique pop-up, wil haar fans niet teleurstellen en komt volgende zomer alsnog naar België.
In het kader van de Where Do We Go? World Tour
treedt ze op zondag 19 juli op in het Antwerpse
Sportpaleis. Fans die een ticket voor het concert
van Billie Eilish in Werchter op zak hadden, kregen
toegang tot een exclusieve presale voor het concert

De eerste namen voor Rock Werchter 2020 zijn
bekend! Zijn er zeker bij: Pearl Jam, System Of
A Down, Kendrick Lamar, Twenty One Pilots,
Pixies, Wilco, The Streets, Thom Yorke Tomorrow’s Modern Boxes en Yungblud. Binnenkort
meer! Stay tuned via rockwerchter.be.

1.

Registreer je tussen 21 december 2019 om 9u en 5 januari 2020 om
23u via:
www.ticketmaster.be/rw/buren voor Rock Werchter
www.ticketmaster.be/twc/buren voor TW Classic

2.

Je ontvangt, na een succesvolle registratie, een bevestigingsmail.

3.

Na controle van je gegevens door de gemeente, krijg je via Ticketmaster
een unieke code gemaild. Met deze code kan overgaan tot de
effectieve aankoop van je ticket(s).

4.

Begeef je op de festivaldag met het voordeelticket naar het burenloket
van het festival. Na een identiteitscontrole krijg je een toegangsbewijs.
Je kan met het voordeelticket dus niet meteen via de hoofdingang in
checken. Belangrijk: het ticket moet gebruik worden door de persoon op
wiens naam het is aangekocht.

Heb je nog vragen in verband met de aankoopprocedure van de voordeeltickets, dan kan je mailen naar help@ticketmaster.be. De buurtwerking van het
festival staat ook steeds tot je dienst via inwoners@rockwerchter.be.

Vereniging in de kijker

KVC Haacht
Voetbalclub KVC Haacht is actief
in zowel tweede als vierde provinciale en heeft een zeer uit-gebreide
jeugdwerking. Tijdens Rock Werchter speelt de club een beetje op
verplaatsing. KVC Haacht baat dan
de parkings van The Hive en van The
Hive Resort uit. Met 9.000 parkeerplaat-sen de grootste publieksparking tijdens het festival.
“Wij hebben, al zeg ik het zelf, een hele
goede jeugdwerking met een twintigtal
jeugdploegen. ” vertelt Paul Delcon,
die zichzelf omschrijft als de Balthazar Boma van de vzw. “KVC Haacht
traint en speelt op 2 locaties, in Haacht
centrum en in Haacht Sint Adriaan.
Eind augustus hebben we in Haacht
centrum een nieuw terrein aangelegd.
Een uitbreiding die we mede kunnen
financieren dankzij de inzet van onze
vrijwilligers tijdens Rock Werchter.”
En die vrijwilligers die leveren tijdens
Rock Werchter geweldig werk op de
parkings van The Hive. Ze controleren
er de toegang, verkopen parkingtikets,
begeleiden de parkerende auto’s. Ook
houden ze de parking netjes. “Wij doen

dit festivalwerk bijzonder graag ”, zegt
Paul. “Het warme weer afgelopen zomer maakte dat het buitenwerken wat
intesiever was. Maar we klagen niet
hoor.” De voetbalclub levert 65 vrijwilligers per dag. En die worden in de
watten gelegd. “We zorgen er voor dat
ze niets te kort komen, houden rekening met de muzikale wensen van onze
medewerkers zodat ze ook kunnen
genieten van hun favoriete artiesten op
het festival. Wij gaan voor 100% gelukkige vrijwilligers”.
Problemen zijn er weinig. “Er zijn natuurlijk wel al eens festivalgangers die
na een lange dag op de wei, hun auto
niet meteen terugvinden op onze grote
parking. Maar wanneer ze ons vertellen wanneer ze zijn aangekomen dan
kunnen we hen meestal snel helpen en
recht naar de auto leiden”, vertelt Paul.
“We delen de parking op in zones. Voor
ons is het daardoor makkelijk te ontcijferen wiens auto waar staat”
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We wensen jullie bijzonder gezellige
kerstdagen en een gezond en prachtig
nieuw jaar!

Pearl Jam komt naar Rock Werchter 2020. Wist
je dat de groep elk concert opneemt? En dat ze
die concertregistraties via hun website releasen?
De Amerikanen besteden ook veel aandacht aan
een mooi plaatje. En zo komt het dat de kerk van
Werchter op de albumhoes van de liveregistratie
van hun concert op Rock Werchter 2018 prijkt.
Deze officiële bootleg is te koop via de website
van de band: pearljam.com.

Meer weten over KVC Haacht?
Ga naar www.kvchaacht.be.
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Enkele vrijwilligers van KVC Haacht in actie tijdens Rock Werchter
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