
Red Rock Rally … er was eens … 

We keren terug naar de eerste editie van de RRR op het Sint Amandspleintje in Brugge. In 1995 geven twee jongerenorganisaties een 
podium aan Brugse bands, afsluiten deden we met De Dolfijntjes in de Cactusclub. Toen ongezien in Brugge. De sfeer was geweldig, dit 
kon niet bij één editie blijven. Van 1996 tot en met 2007 lieten we de Burg Rocken. Sinds 2008 slaan we onze tenten (en podium) op in 
het Astridpark, waar we een Rally houden die beginnende bands aantrekt uit heel Vlaanderen. Na de Rally sluiten af met pop/rock van 
binnen- en (af en toe) buitenland. De jongerenradio maakt verslag en kijkt vanaf 2 mei samen met iedereen - jong, eeuwig jong en alles 
daartussen - uit naar de volgende editie. Met ons team van enthousiaste vrijwilligers laten we elk jaar opnieuw ons gratis festival een 
beetje verder groeien. Naast randanimatie voor kinderen en eet- en winkelkraampjes, maken we de muziekbeleving ook intenser met live 
captatie en een led wall. Red Rock Rally is hét gratis festival geworden om heel het jaar naar uit te kijken, nieuwe groepen te ontdekken en 
te genieten van vaste waarden.  

Ondertussen maken we ons op voor onze 21ste editie, lees hieronder een kort verslagje van alle voorbije edities. 

1995  

Voor het eerst zetten de 2 jongerenbewegingen van de socialistische gemeenschappelijk actie (MJA & ABVV-jongeren) hun schouders 
onder de RED ROCK RALLY. Het Sint-Amandsplein werd ingenomen door een podium, Brugse groepen, een beetje gekke presentator en 
een enthousiast publiek.  Als afsluiter gaven de Dolfijntjes een optreden weg in de Cactus-club, gevolgd door de prijsuitreiking (winnaar 
was AT LAST) en een heuse fuif met Dirk Stoops. 

1996  

De verhuis naar de Burg bracht met zich mee dat we konden groeien. Er werd allerlei randanimatie voorzien naast terug die gekke 
presentator, 5 Brugse rockgroepen, terug de Dolfijntjes (deze keer in open lucht) en uiteindelijk de prijsuitreiking ... Seed And Sower won 
dit maal. 

1997 

Het jaar van de ommegooi: de toekomst van het festival kreeg een grondige fundering !    Om het streven naar kwaliteit hoog te kunnen 
houden werd besloten om niet langer in de Brugse Rock-pot te roeren, maar jonge rockgroepen uit het ganse Vlaamse land de kans te 
geven zich in te schrijven voor onze RRR.    Soma, Thin Line Men, Jazzylipsy, Fading for Amanda en Side Traffic werden door een 
professionele jury uit de 63 groepen die een demo inzonden geselecteerd.  En de verrassende winnaar werd Jazzylipsy, dat een paar 
maanden later ook West Talent won.   Afsluiten deden we dit maal met GORKI … het pleintje liep aardig (over)vol. 

1998  

De bevestiging, terug muziek om u tegen te zeggen!  De selectie (uit 47 inzending- en) bestond uit Sell-Fish, Crosseyed Monkey, Mighty 
Duck, Soul Sucker en Shake Appeal.   Soul Sucker kwam als uiteindelijke winnaar uit de bus.  Roland and The Waltz!-band sloot de avond 
af met een voorstelling van z’n nieuwe CD. 

  



1999 

Vlaanderen zond 41 demo’s in en opnieuw werden 5 groepen geselecteerd: Lemon, de uiteindelijke winnaar, die nadien een CD bij het 
EMI-label uitbrachten en als voorprogramma van K’s Choice aantraden,  L’ocean, Grandma’s Kitchen, Deznoods en Freak.  De editie werd 
afgesloten met Split Window All Star Band. 

2000 

De millenniumeditie van de RRR. Wat vooral opviel was de hoge kwaliteit van  de inzendingen.  The Woytilla’s, Humb, Mindless, Elysian en 
Cunzi. Het achtkoppige Humb kwam uiteindelijk als winnaar uit de bus.  In de Cactus Club werd de RRR afgesloten met de winnaar van 
Humo’s Rock Rally, Mintzkov Luna. 

2001 

Nieuw was dat nu onder de geselecteerden opnieuw minstens twee lokale groepen de affiche sierden. Uit de selecties werden Denizen en 
Weasel, de latere winnaar, gekozen. Daarnaast maakten volgende groepen het podium onveilig: Eye Scream, Marilyn Star en Amaro Sinte. 
In de Cactus Club maakten ter afsluiting Cream & Spices (winnaar West Talent) en Wicona Airbag hun opwachting. 

2002 

Dank zij Brugge 2002 en Ito stond het podium deze maal pal voor de dienst Toerisme. Een strategische knaller… Een voltreffer was ook 
het WEER en The RRR Sound Of Music met als hoofdrolspelers: Anthony uit Marke, Fuentes uit Meulebeke, Galope en Meadow uit Brugge 
en de Waregemse laureaat: A Last Fine Day. ‘s Avonds stelde Cowboys & Aliens z’n nieuwste CD voor in de Cactus Club: Love, sex & 
volume….meer moe da nie zijn. 

2003 

‘Never change a winning location’, dus sloeg de RRR zijn tenten en podium opnieuw op voor de dienst Toerisme. Omringd door zoveel 
geschiedenis kon het niet stuk. De grote tent bood soelaas tegen de weerperikelen en de klanken op het podium zorgden voor de nodige 
innerlijke warmte. Katrien Berg, Crystal Slink, de latere winnaar Revolvo, Pole-Star en Traffic Jam gaven het beste van zichzelf en eisten 
op hun beurt het beste van de jury. ‘s Avonds werd dan nog eens goed uit de bol gegaan tijdens het Police-Tribute-optreden van Camden. 
Axel Peleman en de zijnen gaven een show van jewelste en geef toe: klassiekers als ‘Roxanne’ en ‘Message in a bottle’ uit 1000 kelen 
meegezongen, het bezorgde menigeen kippevel... 

2004 

De historische uitgave begon al historisch, want wie mocht als eerste het podium op? The Van Jets uit Oostende, die pas met Humo’s 
Rock Rally trofee waren gaan lopen. Gesterkt door een dergelijk beginnend talent gaf ook het ander jong geweld - Vita Brevis, Yellow 
Teeth, Red Light District en XX – het beste van zichzelf. Maar het waren uiteindelijk toch de The Van Jets die de RRR-trofee in de wacht 
sleepten. Speciaal voor de feesteditie kreeg het publiek 3 afsluiters: The Portables, Swinnen en The Old Bastards. Het smaakte naar meer  

  



2005 

Camaro, Nunan, Hyphen, Zonko en The Motherinlawfuckers namen het tegen elkaar op voor de Red Rock Rally. De publieksprijs ging naar 
Zonko die ook derde werd in de uitslag van de jury. Camaro werd tweede terwijl Nunan ging lopen met de overwinning. Deze vierkoppige 
band uit Merchtem brengt stevige en authentieke powerrock. Zelf omschrijven ze hun sound als tox rock.  

Tijdens het avondluik stonden Skov, Flatcat en afsluiter De Mens live op het podium. De band rond Frank Vanderlinden bracht vooral 
nummers uit zijn nieuwe cd. Mede dankzij het mooie weer lokte de Red Rock Rally heel wat kijklustigen naar de Burg in Brugge. 

2006 

Ondanks het natte weer, toch veel volk op de been. Concrete kaapte net voor Moses hun neus de ING-cheque van 500 euro weg. Maar 
Moses won dan weer de vrijdagkrant-prijs-van-hetpubliek (waar Concrete 2e werd). Jury en publiek konden zich dus best vinden in hun 
muziek. Na de Rally brak de zon door en konden we genieten van de afsluiters (After All, Yevgueni en Stash) ... voor elk wat wils dus! 

2007 

RRR deed een groen statement: Dankzij een samenwerking met Ecostream werden we het 'Eerste Belgische muziekfestival met groene 
stroom!'. Maar de Red Rock Rally was natuurlijk meer dan een groen signaal. De Red Rock Rally was vooral muziek, zon, vrienden, 
collega’s en een goeie pint (of frisdrank).  

Winnaar RRR 2007 en een cheque van 500 euro … The Spoons! Met een eervolle vermelding voor Be Delicious (2e plaats) en Matador 
(3e plaats). 

De pRRRijs van het publiek, ging dan weer naar LadyDay.  Daarna konden de afsluiters het publiek verwennen: Red Zebra is nog steeds 
alive and kicking! 5 Bloedmooie vrouwen genaamd Billie King zorden voor Jazzy rock met rokken! Een volgelopen Burg kon daarna 
genieten van Stijn Meurriss en en z'n groep Monza. 

2008 

Het samenvallen van de Heilige Bloedprocessie en Red Rock Rally (eens om de paar honderd jaar) zorgde ervoor dat we met ons tenten 
en festival naar het Astridpark (den botanieken hof) trokken. Eveneens een schitterende locatie ...  

Bij de Rally bekroonde de jury Bikinians terecht de winnaar ... Kudos werd 2e. Het publiek koos net omgekeerd, dus ging Kudos lopen met 
de pRRRijs vh publiek (en mogen dus volgend jaar het avondgedeelte openen) 

De afsluiters: Na LadyDay (publiekswinnaar 2007) brachten we The Famous Black Polar Cubs (ja, er is leven na Cowboys & Aliens) die op 
RRR hun maidentrip deden ... en daarna zorgden Balthazar en Absynthe Minded voor een muzikaal orgasme. 't was n'n schoane dag! 

  



2009 

Rally … De jury verkoos bijna unaniem voor Willow uit Kapelle op den Bos. Willow bracht zweverige rock met een schepje ’The Cure’. Op 
twee eindigde Circle Logic dat ook de pRRRijs van het publiek won, derde plaatse was voor Basic Slips. Dus Willow ging dankzij de jury 
aan de haal met 500 euro, Circle Logic met een stuk metaal en een boeking als opener van het avondgedeelte in 2010. 

De jeugd kwam voor de jeugd (van tegenwoordig) … en dat deed … deugd!  Amai nie … na Hindenburg (voorheen Kudos) en Dev 
Rabbit was het kot te klein voor 4 hollanders in de vorm van hun leven. Vet man! Dat vonden ze van het Brugs publiek dat helemaal uit 
z’n dak ging … Broek af, tieten bloot, Hollandse h(iphopb)oeren! 

CPeX zou de perfecte aansluiter geweest zijn om het feest over te dragen van jong naar eeuwig jong! Wat niks af doet van het optreden 
van Sioen. Sioen trok naar Soweto in Zuid-Afrika om er een samenwerking op te zetten met plaatselijke muzikanten. Dat resulteerde in 
een nieuwe album/tournee ‘Calling up Soweto’.  Sioen wist het Astridpark ongedwongen te entertainen en deed ons even wegdromen … 
naar een zwoele Afrikaanse avond en naar een volgende editie van de Red Rock Rally! 

2010 

Terug een beresterke Rally-fianale, die werd gewonnen door Ostend Powers (kregen juryprijs, 500 euro prijzengeld en de eeuwige 
RRRoem). Highway Jack was dan weer de publiekslieveling en werd bedankt met een RRRoestige kunstwerkje. Bij de afsluiters onthouden 
we een sterk debuut van Weiland, een emo-moment tussen Stijn & Mélange (en het publiek), een vette Waxdolls (dat een surfbrevet 
behaalde) en een Gigant van een Meuris. 

2011  

Rally ... Let Lewis Live haalde het van Telefunken met een uiterst klein puntenverschil. Toen even later bleek dat Telefunken de 
publieksprijs binnenrijfde, was er zelfs even sprake van een happy end. Het jeugdige grut lustte wel pap van Jack Parow en was dan ook 
massaal afgezakt tot aan het podium. Daarvoor hadden we reeds Transcoder en Arquettes die een poging deden om het publiek van de 
grond te krijgen, maar daar was het nog te warm/te vroeg voor. CPeX palmde na Jack in geen tijd de Botanieken Hof in. 

2012  

Met 74 ingezonden demo’s konden we terug een sterke rally op poten zetten. Soviet Grass (een thuismatch?) ging lopen met zowel de 
jury- als publieksprijs. Van het avondgedeelte onthouden we zeker het keiharde/goeie optreden van Steak Number Eight. Ook The Kids 
wisten het publiek op sleep te nemen. Daarvoor hadden we The Agreement, Vienna & Buurman om onze affiche ‘af’ te maken.  

2013  

We konden vol op genieten van de zon, muziek, vrienden, een drankje (of twee, drie, ...), ... De Rally: The Band of Willies wonnen Rock 
Rally en gingen met 500 euro naar huis! Quistgard won de publieksprijs (Sponsored by Drukkerij Deprest). 
De Afsluiters: er was weer voor iedereen wat wils ... het ruigere werk van (plet) Wallace Vanborn, het fijnere werk van Het Zesde Metaal, 
het hippere werk van Uberdope, werk van eigen (Brugsche) bodem met Northern Sadness of het levenswerk van Marcel en z’n Arbeid 
Adelt!. 

  



2014 

Feest op de 20e editie van de Red Rock Rally! Voor het eerst met randanimatie en projectie op groot scherm. En met een nieuw logo en 
huisstijl. Ook muzikaal werd het één groot feest. De Rally werd gewonnen door Delta Crash, Shurriken II wint de pRRRijs van het publiek. 
Afsluiters: The Fuckuleles, Flatcat, Kenji Minogue, A tRRRibuteband en Vive La Fête! Woar was da fjeeeeestjeeuh? In Brugggghe tjiens! 


