‘Feesten op z’n Lokers’.
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Het is even zoeken en aandacht geven: De organisatie van de Lokerse Feesten geeft zelf al aan dat er
aan het af- en oprittencomplex van Lokeren wordt gewerkt. Maar als er een dag is om niet te vervallen
in oeverloze jobstijding, waar het werken aan de wegen (of op sommige plaatsen nèt niet) een
onderdeel vormt, laat dat dan deze dag zijn! Want 10 minuutjes aanschuiven om daarna naar believen
te ontspannen , lekker te eten en in eerste instantie natuurlijk de live muziek te beleven (in het kader
van de Lokerse feesten schiet het werkwoord ‘luisteren’ schromelijk tekort) hebben we er allemaal
graag voor over, toch?!

Allen daarheen!
Op de vip-parking rij ik de partners van de Mahy Groep zowat omver, in de verkeerde richting de
parking oprijdend, om hen te vragen of ik uiteindelijk op de vip-parking ben terechtgekomen. Dat blijkt
zo te zijn en met de glimlach wordt mijn voucher gecontroleerd. Dan volgt de eerste verrassing. Ik krijg
gewoon een privéchauffeur toegewezen! De auto op de bewaakte parking achterlatend, raak ik in
gesprek verwikkeld met hem. Hij weet me te vertellen dat het vandaag redelijk rustig is op de Feesten
en vraagt zich luidop af of de iets te pessimistische weersverwachting een bijkomende factor is, naast
het feit dat het een gewone doordeweekse zomerdag is, natuurlijk. ‘In het weekend is er geen sprake
van dat er op de parking een hele rij van onze wagens staat te wachten,’ zegt hij. Het is echter nog
vroeg en het mensenaantal groeit naarmate de avond en nacht verstrijken. Het pendelen van en naar
het terrein is in elk geval goed georganiseerd: de enthousiaste feestgangers worden met bussen

afgezet en opgehaald en de VIP’s met gesponsorde full option wagens.
Bij het opnemen van wat geld kom ik langs een lange rij kraampjes, rijk aan calorieën en verzadigde
vetten. De kermis op de Markt vormt een leuke afwisseling. (maar misschien niet na het
consumeren?)

Over de bands op the mainstage
Omdat de sfeer me daar houdt, bleef ik heel de avond aan de mainstage. Hierop opent de band ‘Slaves’
de muzikale avond! De tweekoppige Britse Rockband wordt gevormd door Laurence Vincent (bass en
lead vocal) en Isaac Holman (drums) en brengt punkrock en hardcore punk en wel met de klemtoon
op HARD! De organisatie vermeldt maar al te graag op de website dat ‘Slaves’ zeker één van hun
favoriete bands is.

Daarna is het de beurt aan ‘Sublime Rome’. Het repertoire van deze band is iets breder: Reggae rock,
alternative rock, hip hop, dub, rap rock, ska punk, popunk en punk rock. De band bestaat uit Rome
Ramirez (lead vocals & gitaar), Eric Wilson (bass & backing vocals), Carlos Verdugo (drums &
percussion) en werd opgericht door Bud Gaugh en Josh Feese, beide bedreven in Drums en percussion.
5 brokken energie op de main stage en daarvoor overvliegen vanuit Florida! Zo kan je dan weer
‘Less than Jake’ in één zin beschrijven. Met skapunk, poppunk, punkrock en reggae als actieterrein
passen ze zeker in het rijtje! Van een indrukwekkende bezetting gesproken: Chris Demakes (gitaar &
vocals) Roger Manganelli (bass & vocals), Vinnie Fiorello (drums) Buddy Schaub (trombone) en Peter
"JR" Wasilewski (saxofoon). Ik laat me vertellen dat Buddy ook bassgitaar speelt wanneer Roger
tweede gitaar speelt!
‘Pennywise’ wil de wereld verrijken met punkrock, hardcore punk, skate punk en melodic hardcore. En
of de band daarin slaagt? Aan de reacties van het publiek te zien zijn ze hier in Lokeren het er over
eens dat ze geslaagd zijn in die missie! Momenteel bestaat de band uit Jim Lindberg (lead vocals)
Fletcher Dragge (guitar & backing vocals), Randy Bradbury (bass & backing vocals) en Byron McMackin
(drums, backing vocals) en werd opgericht door Jason Thirsk (Bass, lead & backing vocals) en Zoli
Téglás). On tour vervoegt Dave Quackenbush (lead vocals) de band.
Nog meer Amerikaans gezelschap! ‘The Offspring‘ is thuis in punkrock, poppunk, skatepunk en op de
Lokerse feesten! Dexter Holland (lead vocals & gitaar), Kevin Wasserman: (gitaar, backing vocals), Greg

Kriesel: (bass & backing vocals) en Pete Parada: (Drums) maken het publiek nog gekker door maar liefst
anderhalf uur door te gaan!
DJ Murdock en MC Mota sluiten deze dag af met Dance en elektronische muziek. Sommige
festivalgangers schijnen over een onuitputtelijke bron aan energie te beschikken! Ze gaan (nog altijd)
all the way op de muziek en dat maakt het optreden voor de 2 heren-artiesten des te dankbaarder.

Backstage is het ook best indrukwekkend. Hier zie je zowat de verborgen wereld van het festival en je
kan zelfs onder de main stage doorlopen. Het Backstage-café geeft de pers de gelegenheid om even
op adem te komen, materiaal te controleren etc. Uit respect voor de artiesten, die hier ongestoord
kunnen rondhangen en tot rust komen, werden hier geen foto’s gemaakt.

Indoor
Ondertussen zorgen respectievelijk de Belgische bands of artiesten La Jungle, Wim Reygaert, Cocaine
Piss, Wim Reygaert, Brutus, Wim Reygaert, Kapitan Korsakov en… juist Wim Reygaert indoor voor
muzikaal entertainment. Qua genre gaat het ook van rock over pop en punk naar mathrock, metal,
progressieve rock, punkrock en noise rock!

Over de organisatie
De gelijknamige organisatie startte het initiatief voor het eerst in 1974, toen nog kleinschaliger als
gezamenlijk initiatief van enkele jeugdhuizen. We zijn dit jaar dus toe aan de 43ste editie! Vorig jaar
telde de feesten maar liefst 140 000 bezoekers! De Lokerse Feesten wordt als één van de best
georganiseerde events van zijn categorie beschouwt en dit jaar uit dit zich dat zeker ook in de
beveiliging. Politie en veiligheidspersoneel zijn zichtbaar aanwezig, duidelijk bedacht op nagenoeg alle
scenario’s, al is dit laatste dan weer verborgen voor de feestganger. Het blijven feestdagen hier in
Lokeren en alle medewerkers worden op het hart gedrukt van vriendelijk te zijn voor ‘hun gasten’.

Zondag 6 augustus was het Metaldag op de Lokerse Feesten. Tickets hiervan waren onmiddellijk
uitverkocht! Je kon dan o.a. Marylin Manson, Alice Cooper en Megadeth aan het werk zien.
Uitgeput en voldaan kan de Media Group afscheid nemen van deze editie.We hopen alvast om volgend
jaar samen met u te genieten van de 44ste editie!
Naast tal van vrijwilligers werkt de vaste kern van de Lokerse Feesten samen met volgende partners:

Hoofdpartners

MEDIA PARTNERS

LOGISTIEKE PARTNERS

ONDERSTEUNENDE PARTNERS

Copyright
Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden
gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen
of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Paladin
Media Group.
Paladin Media Group hanteert een actief en strikt beleid in de controle van ongevraagde
verveelvoudiging of misbruik van materialen en teksten van haar website en zal bij overtreding altijd
juridische stappen nemen.

