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Het zomert concerten in Werchter
Grote stilte in het Festivalpark. Geen TW Classic,
geen Werchter Boutique, geen Rock Werchter. Maar
vanaf deze week komt daar toch verandering in. Het
zomert concerten in Werchter! Want samen muziek
beleven kan weer. Het zal anders zijn, dat wel. Steeds
zittend rond een tafeltje, altijd in -naar Werchterse
normen- heel kleine setting.
Op 2 juli opent de Rock Werchter for LIVE2020 zomerbar in het Festivalpark, aan de North West Walls
site. Capaciteit: 400 personen. Er zijn deze week,
wanneer Rock Werchter zou plaatsvinden, concerten
van van Selah Sue op donderdag, Tourist LeMC op
vrijdag en Bazart op zaterdag. Zondagavond vormt
de zomerbar het decor voor de grote Rock Werchter
for Live2020 TV show, live te zien op Canvas, Proximus Pickx en rockwerchter.be, met muzikale gasten
Emma Bale, Glints, SONS, Eefje De Visser en Arno.
En dan gaat de zomer verder, ook in het Festivalpark.

Want de zomerbar blijft open tot eind juli. Met vooral
meer concerten. Reeds bevestigd zijn Niels Destadsbader, Arno, Het Zesde Metaal, Mama’s Jasje, Black
Box Revelation, Portland, Equal Idiots en Compact
Disk Dummies.
De ticketverkoop van de zomerbar concerten start
donderdag 2 juli om 10u. Per show zijn er slechts
400 tickets beschikbaar. Gezien bezoekers aan
tafeltjes van vier dienen plaats te nemen, worden
de tickets uitsluitend in pakket (4 tickets + parking
ticket) aangeboden. De opbrengsten van de zomerbarconcerten en diverse andere initiatieven worden
door Rock Werchter aan LIVE2020, het solidariteitsfonds van de livemuzieksector, geschonken. Lees
meer over LIVE2020 op www.live2020.be.
Alle info over de komende zomerbar concerten, lees
je op rockwerchter.be.

Zomerbar = burenbar
Op 22 juli voor inwoners Haacht, op 26 juli
voor inwoners Rotselaar
Voor onze buren doen we graag iets
extra. Op woensdag 22 juli is de zomerbar in de namiddag exclusief voor
inwoners van Haacht geopend. Op het
programma: Compact Disk Dummies.
De inwoners van groot Rotselaar kunnen op zondag 26 juli komen genieten
van IBE. De toegang is gratis.
Wie er graag bij is, zal zich wel moeten
registreren. Want het aantal tickets is
beperkt tot 400 personen per tijdsblok. En gezien bezoekers van de
zomerbar aan tafeltjes van vier dienen
plaats te nemen, worden de tickets
uitsluitend in pakket van vier aangeboden.

De registratieperiode start vanaf
vrijdag 10 juli om 20u00 tot en met
zondag 12 juli om 20u00 via
inwoners.rockwerchter.be.
Per inwoner kan slechts één pakket
gereserveerd worden, steeds voor
zijn/haar eigen bubbel. De registraties
worden door de gemeentes gecontroleerd. Pas nadat zij hun zegen hebben
gegeven, zullen de toegangstickets
toegekend worden.
Heb je vragen? De buurtwerking van het
festival staat ook steeds tot je dienst via
inwoners@rockwerchter.be.

EVEN PRAKTISCH
Eten & drinken Drank en eten worden aan tafel bediend en de keuze is
aangepast aan de setting. Bestelling en
betaling gebeuren elektronisch via het
Wat Drink Je bestelplatform. De QR-code vind je op je tafel.
Parkeren Per pakket van 4 tickets is
een parkingpas inbegrepen. We raden
we je aan met de fiets naar het Festivalpark te komen. Er is een fietsparking.
Regels van het huis Veiligheid en
gezondheid zijn altijd onze allerhoogste
prioriteit. Gezien de huidige omstandigheden zijn enkele goede afspraken
nodig:
•
•
•

OVER LIVE2020 De opbrengsten van de
zomerbarconcerten en diverse andere initiatieven worden door Rock Werchter aan LIVE2020,
het solidariteitsfonds van de livemuzieksector,
geschonken. Want de livemuzieksector is unplugged. Letterlijk. Sinds mid maart is het stil op
onze podia. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan werden alle culturele events
verboden. Ook zomerfestivals zijn er dit jaar niet.
De zo bloeiende livemuzieksector -van boekingsagent tot backliner, van artiest tot zaaluitbaterbloedt. LIVE2020 biedt geen alternatief voor de
huidige en toekomstige steunmaatregelen van de
overheden. Deze zijn en blijven nodig. LIVE2020
wil dat duwtje in de rug geven. Zodat livemuziek
in de beste en veilige omstandigheden kan terugkeren naar jouw favoriete kleine en grote podia,
binnen en buiten. Zodat we samen weer kunnen
genieten van die unieke en onvergetelijke ervaringen die concerten en festivals zijn.
LIVE2020 zamelt geld in om mensen uit de sector te helpen: al wie livemuziek mogelijk maakt
(van backliners tot stagehands, van muzikanten
tot boekingsagenten, van dj’s tot podiumbouwers, van geluidstechnici tot roadies) en die
het nu financieel erg moeilijk heeft, verdient de
steun van het fonds. LIVE2020 heeft de ambitie
een aanvulling te bieden, waar nodig een extra
bijdrage te leveren. Aan door de huidige crisis
op alle vlakken zwaar getroffen collega’s. Aan de
sector zelf door relance-initiatieven te ondersteunen.
Steun LIVE2020: maak een gift over, organiseer
of neem deel aan één van de solidariteitsacties.
Meer info op www.live2020.be. #unitedforlivemuziek.

RW MERCHANDISE Online en in de
zomerbar te koop: de exclusieve Rock Werchter
2020 merchandise collectie ten voordele van
LIVE2020. Polsbandjes ( jawel want die horen
bij elke zomer, toch?), t-shirts en petten voor een
zomer in stijl. Een bijzondere collectie. Want
het zijn de laatste ontwerpen die Tom Hautekiet
voor Rock Werchter maakte. Tom, grote vriend
en grafisch ontwerper van Rock Werchter, overleed onverwacht op 30 april. In 1999 bracht hij
kleur in de affiche van Rock Werchter. En zo is
dat nog steeds. Die kleurrijke hoofdingang, onze
geweldige The Barn en KluB C, al die
straffe affiche-ontwerpen, de polsbandjes die
door zovelen gekoesterd worden… Tom is de
beste grafisch vormgever die een festival zich
wensen kan. De collectie wordt verkocht ten
voordele van LIVE2020.

BELANGRIJK
Kom niet zonder ticket naar
de Rock Werchter zomerbar. Samenscholingen zijn
niet van deze covid-19
tijden. De politie voorziet
extra patrouilles die
frequent zullen controleren.

Colofon.
Teksten: Nele Bigaré, Maries Lindemans.
Verantwoordelijk uitgever: Altsien vzw, Tremelobaan 26A,
3118 Werchter
Contacteer ons via: inwoners@rockwerchter.be
0800/32.666

•

•

Ben je ziek? Dan blijf je thuis
Hou minstens 1,5 meter afstand
van mensen die geen deel uit
maken van je bubbel.
Een goede handhygiëne is een
must tijdens je bezoek aan de
zomerbar. Respecteer de gelden
de hoest- en niesetiquette.
Rondwandelen, op de eerste
rij staan... dat kan nu even niet.
In de zomerbar blijf je aan je
tafeltje zitten. Drank en eten
worden aan tafel bediend.
Volg steeds de aanwijzingen
van onze zomerbarmedewerkers.

