
Een zomer zonder muziekfestivals?

Rock Werchter, Tomorrowland, 
de Gentse en Lokerse Feesten …  
De lijst van zomerfestivals die 
niet doorgaan, is lang. Muziek
liefhebbers vinden een zomer 
zonder festivals heel spijtig. 
Maar Covid19 haalt de crea
tiviteit in mensen naar boven. 
Dus wordt er volop gewerkt 
aan alternatieven …

In de auto
Een mogelijke oplossing is 
een evenement dat lijkt op de 
drivein bioscopen in de open 
lucht. De organisatoren noemen 
het drivein festivals. Het werkt 
als volgt. De artiesten treden 
live op. Maar op het terrein staat 
geen massa mensen. Er staan 
wel auto’s geparkeerd. Want 
het publiek volgt de optredens 
vanuit de eigen auto. Het geluid 
wordt via een lokale FMfre
quentie of een wifisignaal door 
de autoradio afgespeeld. Op 

die manier zit iedereen op een 
veilige afstand van elkaar. In 
negen Belgische steden zou zo’n 
drivein festival kunnen plaats
vinden. Maar de regering moet 
dit eerst nog goedkeuren.

Eurostream 2020
Dit jaar zou de Belgische band 
Hooverphonic aan het Eurovisie 
Songfestival deelnemen. Maar 
ook dit festival werd afgelast 
door besmettingsgevaar. Fan

clubs en websites besloten om 
een online versie te organiseren. 
Die vond plaats op 10 mei onder 
de naam Eurostream 2020. De 
kijkers konden op hun compu
ter de videoclips van de lied
jes zien. Er was ook een echte 
stemming met een vakjury en 
een publieksjury. IJsland won. 
Litouwen werd tweede, Rusland 
derde. België eindigde vijfde. 
Daar was Alex Callier van 
Hooverphonic heel blij mee.

Hooverphonic eindigde vijfde met de song Release me op Eurostream 2020.
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Door het coronavirus mogen we momenteel bijna geen 
mensen ontmoeten. De kans dat je besmet raakt als je met veel 
mensen samen bent, is groot. Dus worden tot eind augustus 
alle muziekfestivals geschrapt. Dat heeft de regering beslist.



Europe Shine a Light
Op 16 mei zou de finale van het 
Eurovisie Songfestival plaatsvin
den. In plaats daarvan wordt er 
op die dag Eurovision: Europe 
Shine a Light uitgezonden op 
televisie. Vanuit hun eigen kot 
brengen de deelnemers eerst een 

kort fragment van hun song. 
Daarna brengen ze een geza
menlijke versie van een vroegere 
Songfestivalhit. Wie dit wil 
zien, kijkt zaterdagavond naar 
één. Die zender toont de show 
vanaf 21 uur.

>>> Vervolg


