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L.I.F.E.: Low Impact 
FEstival Dranouter

Het folkfestival van Dranouter heeft 
op muzikaal vlak zijn grenzen al 
enkele jaren ruimschoots overschre-
den. Wat gebleven is, is de nadruk 
op het duurzame karakter. Dat werd 
tijdens de voorbije editie extra in de 
verf gezet door een plaatsje op de 
affiche voor de eerste eco-comedy: 
The Low Impact Man Show. Op zon-
dagmiddag 8 augustus slaagde Low 
Impact Man Steven Vromman er in 
om in een nokvolle Etnogroove tent 
op de festivalweide het publiek op 
zijn hand te krijgen. Na de televisie-
reeks, het boek en de theatertournee 
met Dimitri Leue maakt hij met dit 
comedy programma duidelijk hoe je 
gelukkiger kunt leven met minder 
impact op de planeet. Via sprekende 
voorbeelden, straffe cijfers, boei-
ende verhalen en de nodige humor 

wordt het publiek aangepord om 
zelf aan de slag te gaan. Speciaal 
voor Dranouter werd een aangepaste 
festivalversie uitgewerkt. Na de 
show was er gelegenheid om zijn 
boek aan een zacht festivalprijsje 
aan te kopen. Zelfs tijdens het sig-
neren produceert the l.i.m. glimla-
chend energie. Onvoorstelbaar! Wij 
schoven maar al te graag aan en wer-
den begroet als de echte Low Impact 
zonnekoningen van de Westhoek. 
Een mens zou voor veel minder 
aanschuiven.  
Om en bij de Etnogroove tent was 
er plaats voor uitgewerkte eco-
initiatieven. Met de actie ‘ ik heb de 
zak zien zonnen’ kon je een kampeer-
douche winnen, een initiatief van 
www.energiesparen.be. Bij www.
energiesnoeiers.be, blij met minder, 
kon je trappen om een door een 
stofzuiger aangeblazen balletje zo 

hoog mogelijk de lucht in te krijgen. 
Een lightmobiel demonstreerde dan 
weer alle vormen van energiezui-
nige verlichting, een realisatie van 
het gito (bso-elektrische realisa-
ties) uit Tervuren. Er werd ook een 
heus kampioenschap energiefietsen 
georganiseerd waar Nick Balthazar 
en Wouter Deprez maar al te graag 
op afkwamen. Kortom: Low Impact 
zette de toon in Dranouter. In de 
rand vermelden we nog dat Anouk 
waarschijnlijk een postnatale 
depressie had, maar Daan was super-
cool! Dranouter ontving maar liefst 
100 000 bezoekers. Indien nu 1 % 
daarvan zich geroepen voelt tot een 
Low Impact Lifestyle? 

Willy Lievens 
lik, Low Impact Koning van de 

Westhoek (omdat the lim het zegt) 

Festivalweide Dranouter.

Low Impact Man produceert energie tijdens 
het signeren. 


