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Op 13, 14 en 15 augustus op de Oude Markt
Leuven wil ook zijn feesten
na
die in Gent en Mallemunt
LEUVEN - Als Malle- lied men zingt". De prezentatie Op het programma van 13
munt achter de rug is en de
Gentse Feesten erop zitten,
dan kan men aanlopen op
de Oude Markt de Leuven
op 13, 14 en 15 augustus.
Marktrock '84 zorgt voor
animatie tussen de 26 café's
op het vernieuwde plein en
in alle aanpalende straten.
Een kompleet programma
kent men nog niet, maar
vast staat dat men in de autovrije driehoek tussen Grote Markt, Hogeschoolplein
en Oude Markt alle horecazaken de muziek buiten zetten. Hoogtepunt op de Grote
Markt wordt 15 augustus
met o.a. Time Bandits en Ian
Durry.

In '82 kreeg Marktrock een
eerste, nog bescheiden editie.
Het Jaar daarna waren de herinrichtingswerken aan de gang
die straks worden bekroond met
de installatie van het standbeeld
ter ere van de Leuvense kotmadam. De vzw Marktrock heeft
zich ondertussen gestruktureerd, wist een miljoen aan
sponsorgelden binnen te halen
en nodigt uit voor een driedaags
festijn met gratis toegang. Tijdens de voorgaande weken
zorgt de stedelijke toerismedienst al voor gevarieerde openluchtkoncerten. Jazz-Leuven
voegt er drie jazz-avonden op de
Vlasmarkt aan toe en de KULeuven bejubelt dat alles vanop
zijn gerestaureerde beiaard.
De namen achter het vernieuwde zomergebeuren zijn
velerlei. In de eerste plaats die
van een brouwersgeslacht.
„Wiens bier men drinkt, diens

van het hele opzet komt van
Paul De Wijngaert. Big Bill en
Roland behoren evenzeer tot
het marktmeübilair als de kotmadam. Voorzitter van vzw
Marktrock werd Guy "iwHoeven, video-specialist, met naast
zich de eerste organizatoren Mil
Vandezande en Omer Hoylaerts. Forman PR moet zorgen
voor het budget en dat zal toch
nog in iets meerdere mate dan
verwacht afkomstig zijn van de
plaatselijke sponsors. Grote belanghebbenden zijn de Horecazaken van Markt en omgeving
en die grijpen ook in hun zak.

augustus: Luk Van Kessel en
Toots Thielemans. Op dinsdagavond Roland, Big Bill, en Bluesworkshop, gevolgd door de Jaccamacca Joggers zoals daar zijn
Kurt Van Eeghem, Alida Neslo,
Bart Peeters, Johan Verminnen
e.a. Woensdagavond 15 augustus: the Taxi's, The Scabs, Jo
Lemaire, Time Bandits, Ian Dury
en zijn Music Students. Maar
omdat het een stadsfestival is en
geen weidefestival, zal dat zeer
zeker nog worden aangevuld op
alle aanpalende straten en pleinen. (RB)

