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Verschillende manifestaties van kalender geschrapt

Beroering in Leuvense
rockfestivalwereld
Als je even terugblikt op de zomerfestivals in de
Leuvense omstreken kan je je niet van de indruk
ontdoen dat de Leuvense rockfanaat helemaal geen
reden tot klagen heeft gehad in '82. Rock Werchter,
Meifestival in Kessel-Lo, Bunkpop in Glabeek, Paenhuisfestival in Hoegaarden, Marktrock in Leuven, Gambrinusfeesten en Belgium Rock in Erps-Kwerps, het kan
niet op.
Bunkpop, één van de festivals
met enige reputatie, dat dit jaar
zijn zesde uitgave zou kennen,
bestaat niet meer. Allerlei moeilijkheden en het feit dat de leden
Van het jeugdhuis betrokken zijn
in de organizatie van Rock-Werchter hebben geleid tot de schrapping van het festival.

MARKTROCK
Ook
het Marktrockfestival
kampt met moeilijkheden bij zijn
tweede uitgave. Het festival dat
vorig jaar bij zijn eerste uitgave

een geweldig sukses kende heeft
dit jaar af te rekenen met problemen betreft de infrastruktuur.
Sinds geruime tijd ligt de Leuvense Oude Markt er opengebroken bij en het ziet er niet naar uit
dat de aanpassingswerken nog deze zomer zullen voltooid zijn. De
bevoegde diensten van de openbare werken van de stad Leuven
hebben daarom ook een ongunstig
advies uitgebracht.
Met andere woorden betekentd
dit dat de organizatoren geen toestemming hebben verkregen en
dat Marktrock '83 niet plaatsvindt.

De organizatoren, de V Z W
Marktrock, betreurt dit. Tegen de
dag dat het festival zou moeten
plaatsvinden zou de Oude Markt
aangepast zijn tot aan de Zeelstraat. Volgens hen volstaat dit.
Zij begrijpen daarom ook het
standpunt van Openbare Werken
niet. Temeer omdat geen enkele
kritiek op de vorige editie is binnengekomen, noch van het stadsbestuur, noch van de politie.
In het politieverslag van vorig
jaar staat geen enkele oproep van
nachtlawaai genoteerd, aldus de
organizatoren. Daarenboven vinden zij dat de organizatie een
impuls zou betekenen voor de
horecabedrijven rond de Oude
Markt, die al een hele tijd onder
de werkzaamheden te lijden hebben gehad.
Het
Hoegaardse jeugdhuis
Paenhuis is daarentegen nog wel in
de running. Wel heeft het zijn
datum van begin juli naar eind
augustus verschoven. Organizator

Luc Ottenburg: «De reden hiervoor is dat wij de konkurentie van
Torhout-Werchter willen ontwijken, en de meeste mensen zijn dan
al terug uit vakantie, want juli is
traditioneel nog steeds de vakantiemaand.»
Het festival is dit jaar wel opgesplitst in twee brokken. Op 10 juli
heeft er in het park van het jeugdhuis een amateurfestival plaats.
Hiervoor werden vijf groepen geselekteerd en de winnaar mag op
28 augustus het normaal festival
openen.
De deelnemende groepen zijn
Breekend, Amphasis, Guy de
Simpele, Giant Dwarf, Fire en
Lucien en de Opticiens. De prezentatie wordt verzorgd door Big
Bill.
Het eigenlijke festival heeft
plaats op de festivalweide en zal
op 28 augustus geopend worden,
zoals gezegd, door de winnaar van
het amateurfestival, gevolgd door
Aroma di Amore, The Schmutz.

