Mooi weer en leuke affiche lokken 12.000 bezoekers

Vijverfestival viert jubileum met record
15/07/2013 om 03:00 door Ingrid Depraetere

Absynthe Minded palmde de weide moeiteloos in Foto: Bram Tack
DILBEEK De tiende editie van het Vijverfestival is een succeseditie geworden dankzij het mooie weer
en een leuke affiche. Meer dan 12.000 festivalgangers zakten zaterdag al van vroeg in de
namiddag naar het park van Dilbeek af.

Het aantal bezoekers overtrof zaterdag alle vorige edities. Zaterdagnamiddag al bezochten
gezinnen massaal het kinderdorp. Daar waren in de rand van het festival leuke workshops.
‘Zoveel volk hebben we hier nog nooit gehad’, stelden de monitoren vast. Ze hadden de
handen vol met haar leren vlechten, kinderen schminken, juwelen of speelgoed maken.
De workshops stonden in het teken van het Zuiden. Tientallen allochtone Dilbekenaren
kookten hapjes uit hun land van oorsprong en die gingen vlotjes van de hand. De gemeente
Dilbeek heeft vriendschapsbanden met Stellenbosch in Zuid-Afrika en ook daar konden
mensen heel wat over vernemen.

Het muziekfestival werd geopend door Low Detail. Die poppunkgroep werd door de
Dilbekenaren en via Facebook verkozen om het Vijverfestival 2013 te openen.
Op het Zuiden Zindert-podium bracht ondertussen de vrolijke Brusselse bende van The
Summer Rebellion het publiek aan het dansen. Jamez, Airplane en het Orchestre
Internationale du Vetex volgden dat aanstekelijke voorbeeld. Ook voor Protection Patrol
Pinkerton en Sir Yes Sir was het publiek enthousiast.
A Brand bracht wellicht het meest succesvolle optreden op het Vijverpodium terwijl
Absynthe Minded met enkele bekende hits de Vijverweide vlot inpalmde.
Het tiende Vijverfestival sloot af met een dansfeestje op de tonen van dj Bobby Ewing.
‘We lanceerden dit jaar een speciale button waarbij we bezoekers ertoe aanspoorden drankjes
te kopen aan onze bar en die liefst niet mee te brengen. Het Vijverfestival is een gratis festival
en dankzij de drankverkoop moeten we het allemaal leefbaar houden’, legt woordvoerder Guy
Junior Stevens uit. Al is er op dat vlek nog werk aan de winkel.
Op het aanbod van Bram Van Den Boogaert om in zijn tuin te kamperen (zie weekendkrant)
ging slechts één koppel in.

