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TRY-OUT DIESEL JUNK, STONERROCK MET BALLEN!
Wie donderdagavond 7 mei voorbij JC Tranzit te Kortrijk passeerde, zag de kasseien onder zijn voeten wellicht
lichtjes dansen op de tonen van Diesel Junk. Het jeugdcentrum gevestigd in de oude NMBS-loodsen vormde met
zijn industriële setting immers het ideale decor voor de try-out van deze kersverse stonerrockband van eigen
bodem.

Niettegenstaande dat het de eerste maal was dat
de band optrad, vonden er toch een 250-tal zielen
de weg naar Kortrijk. Diesel Junk had op voorhand
een heuse marketingcampagne opgezet, met o.a.
personal invites, en schepte zo ook wel hoge
verwachtingen.

«

NA HET OPTREDEN WAS HET PUBLIEK
HET ER UNANIEM OVER EENS: BELGIË
HEEFT ER EEN NIEUWE
STONERROCKBAND BIJ WAARVAN
MEN ONGETWIJFELD NOG ZAL HOREN.

De zaal was voor de gelegenheid omgetoverd tot
een ‘junkyard’ waarbij drank afgestempeld werd
op tankkaarten. Origineel en creatief, maar waar
het de meesten vooral om draaide, was natuurlijk
de muziek. En die stelde niet teleur!
Na een intro betrad het viertal het podium en werden de eerste noten strak richting publiek
geblazen. Ruben van Bockstael was goed bij stem en zette een knappe prestatie neer als
entertainende frontzanger. Ook de overige bandleden stonden er met hart en ziel en dat
merkte je. Diesel Junk leverde kwaliteit en dat werd beloond met een enthousiast publiek.
Doorheen de set werden o.a. Desert Haze, Gone to Waste en High on Fuel gespeeld.
Verwennen deed de groep ook met een eigen versie van Alice in Chains Check my Brain.
Na het optreden was het publiek het er unaniem over eens: België heeft er een nieuwe
stonerrockband bij waarvan men ongetwijfeld nog zal horen. Nieuwsgierigen surfen nu best
naar www.dieseljunk.be om de band en hun sound beter te leren kennen.
(SR)

