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VOLLEBAK VENNESTRAAT PRESENTEERT: ROCC-O-RAMA
1 augustus – 14 september
donderdag, vrijdag en zondag | 13 – 19 uur 
zaterdag | 10 – 19 uur

In de discobar in de Vennestraat verkocht Rocco Granata zijn eerste 25 plaatjes. Die nos-
talgische plaatjeszaak wordt getransformeerd tot Rocc-O-rama, een pop-up-expo over de 
Genkse volksheld Rocco, zijn muziekcarrière, zijn jeugd en zijn vrienden. Kijk rustig rond, zet 
een plaatje op met de jukebox en ontdek alles wat je altijd al wilde weten over Rocco Granata. 

Vennestraat 197 | www.visitgenk.be

➻ IN HET SPOOR VAN ROCCO
 2, 16 en 30 augustus, 13 september | 14 uur
 Samen met een enthousiaste gids kom je te weten wat Rocco Granata tijdens zijn jeugd bezighield. 

Je start je tocht in Rocc-O-rama. Daarna proef je van de authentieke Italiaanse smaken in enkele 
typische zaakjes in de Vennestraat. En je krijgt een origineel receptenboekje mee met Rocco’s lie-
velingsgerechten!

 prijs: 6,5 euro p.p.
 reserveren via +32 (0)89 65 44 90 of visit@genk.be

➻ MARINAROUTE MET GIDS
 zaterdag 9 en 23 augustus | 10 – 17 uur
 Je herbeleeft de jeugd van Rocco Granata met de vespa en trekt daarna verder naar Eisden, waar 

je heel wat locaties uit de film Marina zal ontdekken.
 prijs: 59 euro p.p. | incl. Italiaanse picknick: + 20 euro p.p.
 vertrek: C-mine
 info@vesparoute.com

➻ VENNESTRAATCONCERTEN
 11 augustus – 15 september
 elke maandag | 20.15 uur
 Met o.a. Paulien Mathues en Delrue. 
 prijs: 5 euro p.p. 
 reserveren via +32 (0)89 65 44 90 of www.c-minecultuurcentrum.be

➻ PLATENBEURS
 16 augustus | 10 - 19 uur
 Ontdek muzikale pareltjes tussen de vele bakken met tweedehands cd’s en vinyl.  
 gratis toegang

➻ RADIO ROCCO 
 4 – 7 september
 Live uitzending van Radio Internazionale over Rocco Granata. 

TIP! Roccomenu bij Carbone
Aperitief van het huis, pasta napolitana, 
dessert van het huis. 
prijs: 15 euro p.p.
Carbone, Vennestraat 195 | www.carbonegenk.be

Volledig programma: 
www.vollebakvennestraat.be


