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Roemrijk rockverleden komt
weer even tot leven
PROGRAMMA OVER ICHTEGEMSE ROCKSCÈNE OP CARINA RADIO OP 1 SEPTEMBER
ICHTEGEM Op donderdag 31 augustus wordt de radiotiendaagse op de Tramstatie feestelijk geopend. De
volgende dag, vrijdag l september, presenteert bierprpefclub The Eiciediecies een radioprogramina over
delchtegemse rockscene. Muziek en interviews moeten de vele Ichtegemse rockgroepjes uit de voorbije
decennia weer doen verrijzen. Het programma is te
beluisteren op Carina Radio, maar ook live te volgen

op het radioterras op het bedrijf Mispelon in de Hugo Vemeststraat, waar The Eiciediecies die avond de
glazen vullen.
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Enkele Eiciediecies in de studio van waaruit straks het radioprogramma over het lchtegemse rockverleden zal
worden uitgezonden. We zien v.l.n.r. Ben Mispelon, die in heel wat rockgroepen speelde, voorzitter Michael
Broucke, Hannes Hosten, die mee presenteert, en David Van Moerkercke, zelf oud-rocker, presentator en samen-

steiler van het programma. (Foto HH)
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Druk op de Tramstatie
ICHTEGEM Vanaf donderdag 31 augustus barst het geweld weer los op dé Tramstatie. Zowel op Carina
Radio als om en rond de studio op het bedrijf Mispelon in de Hugo Vemeststraat is tien dagen lang van
alles te beleven. Iedereen is elke dag welkom op het radioterras.
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