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WOORDJE VOORAF . >

DRIE WEE<CEWDS PEESTÊN MET TOWZENT!

Dit nununer isj hoe kan het anders | bijna volledig gewijd aan (ie komende
Jeugdveertiendaagse» Uit een waslijst van voorstellen hebben we een vijftal

aktiviteiten (Overgehouden. Minder dan weleer, maar de vorige uitgaven hebben ons

geleerd dat we er vooral moeten op letten om niet te veel hooi op onze vork te

nemen. De affiche moet dus haalbaar zijn en bovendien homogeen en uiteraar(i ook
"S

aantrekkelijk.

Het begint allemaal met een tweedaags openlucht gebeuren, een dubbelfesti

val, oftewel : zaterdag 6 degelijke rockgroepen eh zondag 4 bekende en een hand

vol minder bekende folkartiesten. Met al die drank-, eet— en snuisterij standjes

op de festivalweide van het Park van Reist zouden we van de "Parkfeesten voor

de jeugd" kunnen spreken.

- - Halfweg doen we het wat rustiger aan met een open-deur-tweedaagse. We •

kozen dit^jaar voor een stripbeurs. De stripwereld breidt zich steeds maar meer

uit en tegenwoordig zijn strips zeker "in". We proberen_enkele striptekenaars te

vangen die hun talenten aan de man komen'brengen. Tevens hopen we tegen die

datum klaar te komen met onze eigen stripbiblioteek, de Tonzent-stripbib.

Het derde weekend tenslotte is op zaterdag de Top 100 - fuif aan z*n

derde uitgave toe. Zoals je weet mag je zelf deze fuifplaten kiezen? de formu

liertjes komen binnenkort in omloop. Op zondag dan hebben The Blues Brothers

voor ons heel wat dolle avonturen in petto.

Alles wat je verder over deze J14D wilt weten, vind je op de volgende

bladzijden lekker uitgepend. Tussendoor een fotootje.

Zorg de-^ je er telkens bij bent, w^nt er zal v/at te bleven zijn !

TOT DAIT !

TOITZSITT
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Zaterdag en Zondag 21 en 22 augustus 19&2
■£SL tonzentpesïival

ROCK and POLK in het PARK YAN RSLST -

met: RIGHT KEASüRE TrE CROCODILES JUS D'ORANGE
AROMA UI AI'IORE 2_ BALGEN EIG BILL en BAND
DAYE BUNCAN AiSIEI UERROLL ADAMS"

V/ALTER DE BUCK en GROEP + PREEPODIUI^

aanvang 14u. -

Vrijdag Zaterdag en Zondag 27 28 en. 29 augustus 19B2
STRIPBEURS en opening van de TONZENTSTRIPBIB

met: striptekenaars JEAN- POL VAl^DEi^BROEGK
EDGAR P, JACOBS

BOB DE MOOR

ARTHUR BERCHmNS " -

Saterdag 4 september 1962
3^ REUZE TO? 100 PUIP

Nev/ W'ave en Rock van de bovenste pion.;

aanvang 20u. einde voorzien in de vroege uurtjes

lioncag 5 i^epteniber '. 'ib2
DIa— SP—GI.-.L

I'ILM de musical IKE BLUES BRlIriERS

7oor de ■

zij mar.e;

•endf aktiviteiten is nog geen datuj^. vastgelegd
;hter v;el de^l uit van de jeugdveert l"bdangse
Politiek

Toneel een satier*- naar aanleiding van de
kouende u'en.ee nseraa' ■ sverki' ringen.



PARK VAJr REI.."iT, A?J5CH0TSEEA/i<, KAI.ïPErHOüT ' "
%

ZAl "SDAI 21 ADGTBT^S - TiZiAi' 14 UöR :

ROCKFESTIVAL- met : THE CROCOLILES- RIGHÏ' SEASDRE - JCS IX)RA1TC-S -

^  V AROMA Dl Al'IORE - 2 BELG2f ~ BIG BILL

I. BIJ DE AFFICHE : RIET ZOMAAR. EEtT ROCKFESTIVAL

Ons jeiigdhuis heeft zijn sympatie Voor jonge, cpkomende formaties nooit

onder stoelen of banken gestoken# Wö vonden het ook nu weer niet erg zinvol on

nu maar eens eindelijk naar Kampenhout te halen wat elders al drie keer per week

op de affiche komt#

De Belgische rockwereld is een hard bedrijf gev/orden# Het beperkte aandeel «top

groepen heeft alle wind in de zeilen# Ze hebben optredens bij de vleet (kunnen
zich zelfs de lukse veroorloven om te kiezen en evt# te weigeren), ze worden

vertroeteld door radio en tv, ze hebben niet de minste financiële zorgen, hun

platen verkopen als frieten, ze zijn "er"#

Heel wat Vlaamse groepen moeten zeker niet onderdoen voor de top# Alleen hebben

ze het verre van gemakkelijk om de sprong te maken naar de doorbraak en de erken-

• ning. Beperkte financiële mogelijkheden, ontbreken van een tikkeltje geluk,

"de weg" met kennen, korikurrentiedrT]ik,-te weinig optredens buiten de streek,

te weinig kauisen# . • .

Zulke kansen willen wij de groepen gunnen die we op onze affiche hebben

gezet# We willen iets nieuws onder de zon brengen en bewijzen, dat dat nieuwe

ook kan meevallen# Als we erin slagen om de moeizame kloof tussen subtop en top

een beetje kleiner te maken, dan hebben we ons doel bereikt# Er is een beetje

risiko aan verbonden, r:a%.r dat nemen v/e er graag bij# Maar ais de groepen

we vragen morgen op dezelfde hoogte staan als De Kreuners, de liaciiinew i..

Kids, dan is ons festival met achteruitwerkende kracht dubbel geslaagd# Die

hoop koesxeren we#

Aanv-.rkeiijk hadden we ons programma beperkt tot 5 jonge formaties : 2

traden rc ds p in Tonzent, we beloofden hen toen een festivaloptreden; d** overis

drie ver. er-/- i een zekere bekendheid via ereplaatsen in de Rock Rally# 'Tader-

hand heb> .n v.- rig Eill als blikvanger aan de affiche toegevoegd#

Ons .•"est.x'al is teriSlctte ook ''.Dg uniek cT.dat het plaatsvindt in het

gedroomde do.<cr /an het Park van Peict met veel gras en lov-'r.

Hierna worden de deelnemende groepen kort voorgesteld# Zorg nu al dat je er

bij bent#



2. EVI-Tf V00F 'TELLi2T

'THE XROCODILtS . " ' ' .

The Crooodiles. st.smnien uit de noord—westelijk gelegen wildernis v?in het

Dijle—gehied (winksele, voor wie het nog niet op de kaart had gevonden)» Ze
waren onze eerste Rock 'n Roll—stars van het jaar (zat* 9 *82)• Met

"Back to school" Brachten ze een stevige single uit die op fuiven Bewezen keelt

dat ie zelfs niet moet onderdoen voor de grote rockhits» 0.a alle misverstanden

te vermijden, v6ór de titel van dit nummer moet je wel het volgende lezen :

"I dón't wanna gc (x 3)"« ■
•  %

RIC?HT MSA5ÜR3

Deze vijfkoppige Leuvense formatie was eveneens al te gast in ons jeugd

huis (27 maart '82). Net als met The Crocodiles werd het een hart veroverend op

treden* Met gemak rijgen ze de leuke nummers aan elkaar» Deze talentrijke groep

die zeker nog van zich zal laten horen, nam onlangs een single op die half-

augustus op de markt verschijnt : A—kant : "Harmonizing"» 3—kant:"I will follov/^

you"» V. .

We verwijzen tevens naar het maartnummer van de Tonzentkrant v;aarin Right

Measure uitgebreid wordt voorgesteld» VJie de Tonzentkrant niet (meer) op z*n
leestafel liggen heeft, nog even vertellen dat drie leden van de groep met

Rick TuBBax aan de top heBBen gestaan» Uit de mond van één van Vlaanderens

rockspecialisten vernamen we zelfs dat Walter Vandersijpen, de spil van R»M.,

indertijd de Beste songs schreef voor s*n Baas» "Breaking uo" is ondermeer van

zijn hand»

AROMA Dl A-MORS

Deze Mechelse formatie was Bij de 12 uitverkorenen die aan de Rook Raljv- .

finale mochten deelnemen. Door hun sterke prestatie in de preselektie v/erden

ze tot de •est'- kanshecbers gerekend, maar in de slotfaze schoten ze volgens de

selektieh 'e' ets tekort» Goede vzijn,»»» zegt het spreekv^oord.

Uit hun r--ie" ' ire • "Doe De Maffia", "C-orilla Dans de Samba" en "Jongen en ^

Meis ie • T



JUS rORATTGE

Hier "begijil dan hét veelbelovende verhaal van Jus Dorange. We haddén

graag de Rock Rally-winnaar '82 op de affiche geaet, maar "The Chrome" heeft

op 21 augustus a'n eigen festival» Zij x^^aren echter zo vriendelijk-om ons hun

streekgenoten warm aan te bevelen, Jus Dorange. Als hart onder de riem kregen wo

mee dat ze op"de halve finale de zaal plat hebben gespeeld en regelrecht op eon

ruime overwinning leken af te stevenen. Ze eindigden 13de. En wij eijn voor é-'n

keer niet bijgelovig.

2 BELOEIT

Sensatie zal er ook wel op het festival zijn. 2 dappere Galliërs uit het

verre Vlaanderen deden mee aan de gigantische af"v^llingskoers die Rock Rally

heet. Ze kwamen, zagen en overwonnen (bijna). De zilveren medaille dus op de

Rock Rally, de origineelste formai^ie ook van het hele lot en één van de blik

vangers op ons festival.

Met ingehouden adem volgen hoe ze het onder hun beidjes klaarspelen om geweldige

muziek te malcen.

Single : .fQuand ie film est triste" en "Lena". Klasse.

BIG BILL m BAND

"In't Park van Reist heb doe amoesose" (Vrij naar Big Bill)

Op de Oude Markt in Leuven, "d'aa met", zou ie een standbeeld moeten

krijgen. Mister Big Bill, de eerste Vlaamse Rocker, is aan z'n tweede jeugd tor;.

Al wie in Leuven poten aan z'n lijf had en hiermee een gitaar kon vasthouden,

heeft bij hem gespeeld.

We zagen hem onlangs aan }iet werk en de vonken sprongen er van af.

Big Bill brengt enkele fameuz: coverversies (Chuck Berry, Fats Domino, e.a.)

en natuurlijk ook z'n eigen stoere blues en rockers : "lene me esp en iene me

keis"I "On d<' stose", "Fritkot blues". ... Ze zullen in Kampenhout eindelijk es
%

leren wat Roe : and Roll is.
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POCKFir^TIVAL ^PAKTISCH

TOEGAHG : V orverkoop *. 15O fr Kassa : 200 fr
KA.ARTi^T TS V 'KRIJGEïl * Kam per, hout : Jokke, De Beiaard, Vlar.mse Leeuw en Tonzei- .

Kechelen : Den Akker en De Zoon.

Leuven ; Moorinncken, Doi-.' Hof, De Woerelt en Musiclan').
Haacht ; Claude en De Ton.

SPECIALE TOEGAIIOSPRIJS VOOR GROEPEN (MIH. 8 PERSOfrE:) : Inlichtingen 0l6/60.49^^^0

IC IE DE OMGEVIEG
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BIJ DE FOTOOTJES

OP DE VOOROAAIIDE BLADZIJDE :

- links bovenaan : onze nationale trots, het meest verrassende rockduo uit do

Belgische rockgeschiedenis, 4 billen, 20 vingers, evenveel tenen, 2 Belgen,

- midden : Right Weasure ziet hot al gebeuren; knappe, hitgevoelige muziek in

't Pulk van Reist,

- onderaan ; tes ka, tes ka, maar niet op 21 augustus, l^ig Brother Bill &

Bai'd back from the States en al inetéen op ons festival. Rock Bill.y Rock !

OP DEZE BLADZIJDE ONDERAAIT :



At.ceJt.

I arn sittin^ herc trying to think of soniething to wvitc nhovit tliis
record. Hut it*s ono of thoso days : süineliow, uotliing nuu ii scmmiks
to come periud .

I guess, loaybe, I'll jiist let it spenk for itself, ^
One thing thougli that inight liave aomelhing to do uitli lliis record,
1'm sure a leeling fine, or even better I should say we art: feeiing liiK-.
IVIy wife Danny is here sitting across tlie table froni nio. We are uj)
here in Zwitserland, the sun is sliining, but i'cnlly sbining and it is warni,
Hot almost, just tbe eatlier when you sort of like to do just ;Kinie
plain sitting and thini^^
We are waiting for restaurant wbere the food is

Ah, well here comes that lunch, a great big steak-«éièfcw Café de Paris,
the salad, too muclil I'm telling you the cooking hei*e is soniething else.
HotzogsI I'ni goning to quit tliis writing and get to tliat eating,
AU the best to you all and I hope that you enjoy this record as
much as we enjoyed doing it* Swing with peace.

.  .X to sixty,
truly boen

^4io]lering and
rts, big one.s too.

^rfT; Wogiitlier,
j'pW'iai's about it,

.fwere all just
zy running ail
It was^reat
just playod music,

JHfo n\y old buddy Alex
you too Wiz, thanks

I^^KdwI big, l)ig thanks to



PAH>: VA!T R3LST, .•,RSCH0TSE3AA2:. k;.:-te..:-:3UT > -

zo!^AG 2?. .'UGiTSTUS •- v;.::ap '

P O X K P E_S_T_I_V_^L- met : AKELEI - XAVE XUNCAIT
PEHHOLL ADAl'IS ~ HALTER LÊ SUCK

FHEB-POLIU!'

r» •» *

'Het was vorig jaar een siiksesvoiie kombinatie : zaterdag rock en zondag
folk. Over de hele lijn genomen, vras hoi folkfestival van vorig jaar c..genlijk
nog beter geslaagd dan de rockaffiche. Vooral het free-podium overtrof de
stoutste verwachtingen. Niemand viel uit de toon en sommigen bereikten werkelijic
een zeer hoogstaand peil. Ne nummers twee en drie-van het free-podium staan
dit jaar opnieuw op het programma.

Ne afgelopen drie jaar* hebben we opder impuls van Zjapie Van Weyenberg,
"  een folkkenner en -minnaar, bij uitstek, geregeld folkoptredens geprogrammeerd

die tot het beste behoren var. wat in Tonzent ooit te beleven viel. Het festival

"  .van vorig Jaar heeft bewezen -Jat ook een ruim publiek voor folk kan gewornen
worden. Nit jaar willen v;6 orr.-cuw harten veroveren. Ne affiche geeft daartoe
ruimschoots kansen. Even kennismaken met de vierU-ekende* artiesten. Tussenaoor

\jQ dus ook nog een stel folkamateurs te horen.

Het Park van Reist is opnieuw het geknipte dekor om de beoogde stemming te ver
zekeren. • - :

AKELEI •

Het duo Akelei st.'at . ̂-lijk met JoV/an Merckx en of Cari Bert.

JoWan solo behaalde vorig jaar een eervolle derde plaats in ce wedsirijv v..

ainateu:*.;. Ne juiv P^rees z'n tecr.nische rcgaafdheJ. ■ en z'n goede smaak. Jevro.*.

bespeelt inde .-laad met reeks instrumente.e : gitaren, mar-doliiv. ,
banjo, fluit^ on moozcl^-k. Bij blinkt vooral uit' op de "thin whistlc"',
een Iers fIv: , » Voor z'n repertoire put ie afv;is..elend uit het Vlaavso en

Ierse ruzika •' .-fgoed. ~u.eser.ir: een aktrele "cover". Hij lo.at zich begcaeidc.

door gitaar • narmonlu:.-.. k; a ook de Tcnzentkrant van mei voor een verdere

besnreking v .'.kelei.

I' VE L' bv TC . tT T

Nave Lunc trad vorig jaa"* alv lav vve aan i ;• net frc oodiun en hij

werd op één na de beste. Kio frptiolt rive-r er. zin;v ovorwef >.0 eigen nurvmors.

jMi i laat zich begeleiden door :;a.neoroon e.n dv:ars.^'J



r'IKr^LL ADA!.S(U.: ♦A.) •']

y-t deze mcT.eer komen we ci: ce eerste folkreixs van ons festival.
De Araeriksianse, en onder diens invloed later de Europese folic— en prooestsonc
wereld is' opgebouwd rond drie gfote narr.en : KOODIE GüTïïRIE, RAKBLDfa JACK ELLT^-?
en DERROLL ADA>!:'. Bo"b Dylan, Dbnovan, Joan Baez e.a. werden rechtstreeks docr
deze grote drie beïnvloed.

Derroll Adams v;erd in Portland, Gregon, geboren. Via de States 'en een ver- ^
blijf in Engeland kweJG ie in Belgje terecht. Hij is nog altijd een /r-.. Sc,
gevraagde folkartiesten in binnen- en buitenland. »

Derroll kende een woelig zwerversbet5taan en de drarJc had hem hijna verwoesi«
Hij begon op doktersadvies te.fruitsappen, maar in H geniep haalt ie af en toe o
de z\tare fles toch vjeer es boven. Even maar.

Hij is vergroe-id met z'n banjo die hij op een onovertroffen manier hanteert.
Bij de eerste tokkelingen op de '. .^nTo koE:t ook z'n stem los : laag, gezapig, v,a_^-.
Hij bracht reeds een vijft-ïi LPs uit. Eén van de grote belevenissen op ons
folkfestival.

UALTER DE-5UGK Eïï GROEP

Eén van de laatsten van de echte, onverwoestbare Vlaamse volksmuzikanie;..
Richtte de weergaloze. Gentse feesten op die dit jaar aan hun 13de uitgave toe
zijn. De Gentse straten en pleinen v7orden voor één week herJeid tot oorden waar
feest en goede sier worden gemaakt. Een bloeiend horecabedrijf onder de i:ete
julizon, ajiima.tie voor jong en oud, vanaf dit jaar teater ook cri uovenal een
waslijst muzikale evene:* en t cn . üA.

De muziek van V/alt^r Euck baant zich een weg naar plek die ons het
jTior»s+. die^'^baar vm al ' • he duit uirekt aan bi^, v/at er .re-v e:: o.. ce.

gebeurt. "Geëngageerde*' heet dat -^an. ïn z'n Uedjer stêeki _t' u.
;  zo had ik i ' t ook ri.'oo"' ent^ce.ki j oe.'' ^V'-i'-T O'
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orkooo aiiesso:' rock) : 120 i'r'
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JEUODHUIS TONZEN-,, HUTSTRAAT 22, KAIO^EMOUT

ZATERDAG 28 ER ZORDAG 29 AUGUSTUS UOORLOPEtU)

STRIPBEURS enOPERIITG STRIPBIB

I. VAR EEI^T STRIP KIJK JE RIET SIP ( ons psychiatersadvies van de maand) .

Ze is ons zo vertrouwd, de Bonte galerij van stripfiguren» Tarzan,

Suske en Wiske, Be Rode Ridder^ Kuifje en vele anderen génieten inderdaad een

enorme populariteit. De kranten bewijzen het. Vele lezers gaan in hun dagblad

op zoek naar de .stripbladzijde nog voor ze de politiek, de sport of wat dan ook

aansnijden. Gelijk hebben ze,

Is er een aardiger tijdverdrijf dan bij regenweer of in momenten van stierlijke

verveling of ook wanneer je je reuze voelt in een stapel strips te duikelen ?

Ook de verkoopcijfers spreken voor zichzelf, Suske en Wiske zijn goed voor

pakweg 100,000 eksemplaren, In een groter taalgebied zoals Duitsland verschijnt

Bessy op 220,000 stuks, Jerora op 150,000,

We hebben dus te maken met een verschijnsel dat in vele opzichten opzienbarend

is. Ondertussen breidt de stripwereld zich steeds meer en meer uit en komen er

nieuwe facetten aan het licht. De laatste jaren worden strips zelfs zo au se-

rieux genomen dat je er een diploma mee kunt behalen,

II. DE STRIPBEURS UT TOTlZSuT

- Via Stripwinkel Gobelijn (Oude Markt 39, Leuven) presenteren we een overzich

telijke en rerresentatieve kollektie strips. Dit aanbod moet dus een beeld gevei

van wat er mc cnteel op de markt aanwezig is. Strips voor jong en minder jong,

of, strips vr-r mensen van "7 tot 77 jaar", zoals het weekblad Kuifje het formu

leert, We her•311 tevens aandacht voor een vrij recent stripfenomeen, de strip v^or

volv/assenen, U deze strips kunnen ter plaatse gekocht v/orden,

- Een vervjoed -tripverza.mei aar uit Kampenhout is van de part -j met een eksklusi-:

ve stand "Sci' .oe Piction"-strips,

- Een informaxic.' gedeelte over strips, Lektuur over strips. Hoe zitten strips

in elkaar. Een xv/eetal panelen staan eve.-. stil bij de humor i:- de strip,

- Onder voorbetioud verwachten we erkele striptekenaars, Onz-' kontakten daaromtrent

lieten echter uitschemeren dat striptekenaars ofwel met vaka.-'tie zijn ofwel bij

hun trootolkindoren vertoeven.



- We willen het ij deze striptweedaagse echter niet laten. Enkele mensen

zijn volop aan het werk om tegen die datum een eigen stripbihlioteekje samen

te stellen. Na de JI4D zal de Tonzent-otripbib op vaste \iren geopend zijn. De

mogelijkheid zal dan bestaan om strips te lenen.

Meer nieuws hierover op de stripbeurs.
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STRIPBEURS PRAKTISCH

TOEGANG GRATIS ! :

OPEïmrcSUREiT : ZATERDAG 28 AUGUSTUS : 10-12 uur: middagpauze; 14-22 uur.

ZONDAG 29 AUGUSTUS : 10-12 uur; -middagpauze; I4 - 22 uur.

LEKKERE KAPJES TE VERKRIJGEN

IEDEREEN WELKOM ! !!
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ZATERDAG 4 SEPTE :BER - 111 TO^TZEi^ri^ - 20 UUR :

-.30 TOP 100 F U I P met DoB. DE KATER

Jij vraagt, wij draaien. Dè enige fuif die je helemaal zelf mag samen

stellen. Vul gewoon het daartoe "bestemde formuliertje in en DB De Kater, voor

de gelegenheid versterkt met DJ Danny, maakt er v/erk van. Deze papiertjes zijn

verkrijgbaar in Tonzent,

We zijn nu al benieuwd wie de opvolger wordt van Lola (1980) en Kignts in white

satin (1981). We vragen ons af hoe goed de Belgische groepen het dit jaar zullen

doen.

Voor de slows mag je weer verzoekjes richten tot personen die je van nabij wat

betekenen hebben.

Kortom, het wordt weer een gezellige, spannende, intieme fuifavond die helemaal

van jou is O

Toegang : leden 5O; niet-leden 60.
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ZONDAG 5 SEPTEl.IBER - IN TONZEI^T - 20 UUR :

FILM : TEE BLUES BROTHERS

Amerikaanse film van John LAITDIS (198O - 133 minuten)

De dolle avonturen vor. een stel herenigde rocklolbroeken om een pak gc]d

te vergaren voor een goed doel •««

Deze filr. werd bij ons bijzonder goed door de pers onthaald. Enkele indr"k-

ken ;

"een ver. kelijke, denderende, bruisende muzikale actiefilm, (...) gev:eldig

plezierige er .r'.spannende entertairiiTient-cinema. " (j. Segers , B. van Liraburg)

"uitstek .de (muziek)^""'11 ra (...) : onweerstaanbaar grappi.g, snedig verfilmd,

rijk aan acti , en met voortreffelijke muziek. " (O. Schraep'^.o, Spectator)

NIET TE laSSE. l^JS, DEZE HEERLIJKE BROK FTLMKOST !!!



AANGENAME MEDEDELING !!!

BINNENKORT ALLEN AFSTEMMEN OP

"LOKALE RADIO KAMPENHOUT "

Ben je geïnteresseerd om mee te werken aan een nieuw

radiostation ?

— uitsluitend voor de gemeente Kampenhout (zendbereik ong. 4 1^)
en volledig in regel met de nieuwe wetgeving.

— slechts enkele uren per dag met gezellige muziek voor oud en

jong en in^^ormatie over wat er in onze gemeente leeft en georgani
seerd wordt,

— met beperkte middelen en zonder kommersjiële bedoelingen.

KOM DAN OP DONDERDAG 12 AUGUSTUS 1982 OM 20 UUR 30

NAAR DE VLAAMSE LEEUW^ SCjmJHqjTOTRM

voor een eerste informatieve vergadering of bezorg je naam en adres of

je suggesties op bovenstaand adres.
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DE DAGEN DAT WE HET ZONLICHT DUBBEL ZO HARD LATEN SCHIJNEN

l/8 CHRIS Cnops

9/8 RIA Lambrechts

12/8 RIKA Muls ( + dame LOKALE Radio Kampenhout)

21/8 MARTINE Dieriokx (Op het ROCKFESTIVAL nog wel, Allez, tourné
26/6 BENNO De Bois génerale ! )

en

MARTINE Michiels
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