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BUDGET TRASH 20.00 - 21.00u
Een groep jonkies die no-nonsense garage rock brengt
met de nodige reverb en catchy surf riffs die door merg
en been gaan. BUDGET TRASH zorgt voor de nodige
springerigheid op elk optreden en is meteen de ideale
opener van het WAcKo-festival!

BLACK ROSES 21.30 – 22.30u

GUILTY AS CHARGED 23.00 – 24.00u

De Brugse supergroep, Black Roses brengt een stevige
mix van dansbare rock, metal en snedige hardcore- &
punkinvloeden. Het is een spontaan tot stand gekomen
project tussen leden van Guilty As Charged, Beuk en
Shuriken II. Verwacht je aan een bijzonder energiek
optreden met strakke rifffs, indrukwekkende solo’s,
rollende drumfills en een spastische frontman die je
zullen laten headbangen als nooit tevoren.

Guilty As Charged is een vierkoppige
heavy metalband uit West-Vlaanderen
die zijn huidige formatie in 2008 aannam.
Heavy metal met een vleugje thrash is
wat je van deze band kan verwachten.
In de zomer van 2009 nam Guilty As
Charged een demo CD op met 5 stevige
nummers. Vanaf de succesvolle release
in september 2009 kon het echt gaan
beginnen. Guilty As Charged deelde het
podium ondertussen reeds met grote
namen als Soulfly, Helloween, Death
Angel, Channel Zero, ...

VR 05.05

PIGS AND ROBOTS 20.00 - 21.00u
Pigs and Robots is een 4-koppige Brugse band die lekker z’n eigen
goesting doet. 100% eigen songs die wellustig meanderen tussen
de verschillende genres. Nu eens wat ruiger, dan wat zoeter, van
alternatief tot poppy, maar altijd met hun eigen elektrorockpop sound.
De gitaren zorgen voor de Pigs, de synths en drums voor de Robots.
Wie wint het moddergevecht?

DOLLARQUEEN

21.30 - 22.30u

Rockband ‘DOLLARQUEEN’ brengt een
onversneden geluid dat vaak wordt
omschreven als bluesy, psychedelische
roadmovie rock doordrenkt met
invloeden uit de jaren zestig en zeventig.
Vol, beeldend, meeslepend en krachtig,
maar kom het vooral zelf beleven.

ZA 06.05

WASTED 24/7 23.00 - 24.00u
Sinds hun wc-rollen gevecht
op WAcKo 3 jaar geleden
hebben de volwassen
kinderen van Wasted 24/7
alles behalve stilgezeten.
Een passage op het sterfbed
van Jim-TV, een set als
voorprogramma van idolen
Zebrahead & MxPx en
een nieuw album dat door
RockXXL werd uitgeroepen
tot beste punk rock album
van het jaar pronken intussen
op hun palmares.

WAcKo
Festival
WANNEER?
Vrijdag 5 en zaterdag 6 mei 2017, 20.00 tot 24.00u

WAAR?

Het jaarlijkse festival WAcKo verzamelt Brugse bands
op de Burg (onder de bomen). Een festival vóór en dóór
Bruggelingen, waarin lokaal talent de plaats krijgt
die ze verdient. Op de Burg, in het midden van hartje
Brugge hopen ze niet alleen het podium maar ook jullie
harten te veroveren. Ondersteun lokaal talent en geniet
met volle teugen van dit gratis festival!

Burg (onder de bomen), Brugge

HOE?
Gemakkelijk te bereiken met het openbaar
vervoer (richting centrum), auto (dichtstbijzijnde
parking: Pandreitje of Biekorf) of fiets
(voldoende fietsstallingen aanwezig).

MEER INFORMATIE?
Cultuurcentrum Brugge
Sint-Jakobsstraat 20
050 44 30 60 • wak@brugge.be
www.brugge.be/wacko
v.u. Johan Coens, Stadssecretaris | Affichebeeld © Anne Verstraete ,TIHF 5KSO Toegepaste Kunsten

De zone is volledig toegankelijk voor mensen met een
handicap. Op het festivalterrein (Burg, onder de bomen)
is er een bar aanwezig. De organisatie van die bar is in
handen van Scouts Sint-Hubertus. De drank wordt er
verkocht aan democratische prijzen.
WAcKo is één van de deelprojecten binnen de Brugse
Week van de Amateurkunsten (WAK). Het volledig
programma kan je bekijken op www.brugge.be/wak
of vind je in het programmaboekje.

