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Drie dagen
gratis animatie
in autovrij
hart van Leuven

LEUVEN — Het Markt-rock-gebeuren, op de
Oude Markt, zal gedurende drie dagen nevenmanifestaties losweken op verschillende andere podia. Nog meer straten dan vorig jaar zullen autovrij worden de dinsdag, woensdag en donderdag
e.k. Men kan terecht voor allerhande animatie met
horeca en handelaars, muzikanten en andere
kunstenaars in de zone tussen Oude Markt, Grote
Markt, Hogeschoolplein en alle aanpalende en
tussenliggende straten. Overal en altijd gratis
toegang.
Volgend gebied is autovrij: rij, 18-21 u. W i l l y
de Grote Markt, beneden
Naamsestraat,
Parijsstraat,
Hogeschoolplein en Oude
Markt, plus de aanpalende
straten, inclusief het vertrouwde circuit van Boekhandels-, Munt- en Eikstraat. Er
komt een podium aan de
Zeelstraat-Naamsestraat,
twee i n de Muntstraat, de
kiosk op het Hogeschoolplein,
een podium aan de verbinding Munt-Eikstraat, een halverwege de Grote M a r k t uitkijkend op de Brusselssestraat. Het hoofdpodium op
de Oude M a r k t wordt aange-.
vuld met twee reuzeschermen
voor wie het allemaal nog beter zou willen zien.
Dinsdag en woensdag is de
aktiviteit aan gang vanaf 17 u.
en de donderdag gebeurt dat
vanaf 14 u. Voor heel wat podia is het p r o g r a m m a pas n u
bekend geraakt. I n de straten
zullen nog aanvullend artiesten van wisselend allooi de
aandacht vragen. De organizatoren gewagen van een
budget voor de muziek van
één miljoen wat betreft Oude
M a r k t en telkens nog zo'n
50.000 f r . per nevenpodium.
De fondsen komen van de
vzw Marktrock, horeca, de
grote sponsors en de komitees per straat of per plein.

John Harrow.
Lochy en
Grote M a r k t : vanaf 18 u.
Spinosj band.
Eikstraat: vanaf 20 u . Vandewalle Dixielandband.
Muntstraat: Free podium,
speakers corner,.
Woensdag 14 augustus.
Oude M a r k t : 19 u. Beri Beri
and Romeo Spinelli, 21 u.
Boogie Boy en Paul Ambachs
Super Swinging Soul Circus,
22 u. 50 Roland and the Centimeters.
Hogeschoolplein:
20u.
Oberbayernensemble
De
Hondt.
Naamsestraat: 17 u. braderij, 18-21 u. Small Talk.
Grote M a r k t : vanaf 18 u.
White-Line-Fever.
Eikstraat: 20 u. Vandewalle
Dixielandband.
Muntstraat: 16 u. Squeeze
mee, 1 u. Bengaals vuurwerk.

Donderdag 15 augustus
Oude M a r k t : 14 u. The Hattricks, 15 u. 20 2 Belgen, 17 u.
Boxcars, 18 u. 40 Kids, 20 u. 20
Blasters, 22 u. Nick Lowe.
Parijsstraat en
Naamsestraat: vanaf 13 u. braderij.
Hogeschoolplein: 14 u. Jos
Van Reuzel Combo, 17 u. jazzensembles, 20 u. CominandoEen m i n of meer volledig harpensensemble
(Baccarap r o g r a m m a zoals het zich n u beker)
aftekent:
Naamsestraat: 18-21 u. CoDinsdag 13 augustus.
mmando, erna dixielandorOude M a r k t : 19 u. Eric Me- kest.
laerts groep, 20 u. 40 Guido
Grote M a r k t : 13-20 u. disko
Belcanto en het Orkest zijner tot gogo.
dromen, 22 u. 10 W i l l Tura i n
Eikstraat:
Vandewalle
Koncert '85.
Dixielandband.
Hogeschoolplein:
20 u.
Muntstraat: free podium of
Small Talk (jazz).
speakers corner, 16 u. Sqeeze
Naamsestraat: 17 u. brade- Me. (rb)

