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Online feesten met de gigabeesten
Ook voor Freddy Jacobs (59) van vzw Mezzos is ‘pleuje’ geen optie.
Voor zijn ‘Online Gentse Feesten’ initiatief strikte hij 161 artiesten, goed
voor 44 optredens die tien dagen lang via livestream worden uitgezonden.
HUMO Als uitbater van vzw Mezzos, een muziekschool in
Ledeberg, heb je al ervaring met het organiseren van
concerten.
FREDDY JACOBS «Klopt, maar dit is toch nog wat groter. De Leie en
De Schelde begrenzen niet langer onze stad, dit wordt een Vlaams feest.
Online zijn er geen grenzen, hè.
»Er kruipt enorm veel tijd en werk in de organisatie van de online
concerten. Initieel dachten we aan zo’n 20 tot 25-tal concerten, maar de
artiesten waren zodanig enthousiast dat we er uiteindelijk 44 zullen
organiseren. Het thema is ‘Feesten met de GigaBeesten’.»
HUMO Wat moet ik mij bij die gigabeesten voorstellen?
JACOBS «De relance van (overwegend) Gentse muzikanten en artiesten,
stuk voor stuk toppers, onder wie Frederik Sioen en Chris Corn.
Afgelopen weekend vond trouwens onze eerste opname plaats met
icoon François Glorieux, Vlaamse componist en pianist. Die fantastische
montage zal op 17 juli de virtuele spits afbijten. Het was ook een soort van
test voor de techniek. We moeten anticiperen op problemen en de
kinderziektes er nu uithalen. Tijdens de Online Gentse Feesten is er geen
plaats voor fouten.

»De live-opnames zullen tien dagen lang achter gesloten deuren, zonder
publiek, plaatsvinden. Wij zullen ook doorlinken naar de Facebookpagina
van ‘Radio Rood’, die live dj-sets zullen streamen.»
HUMO Worden jij en die gigabeesten op ‘het internet van
dingskes’ – zoals u het zelf noemt - gesponsord?
JACOBS «Wij werken allemaal op vrijwillige basis, inclusief de artiesten.
De optredens worden kosteloos aangeboden . Helaas komen we niet in
aanmerking voor een subsidie van de stad Gent en moet ons initiatief
overleven via donaties. Maar we gaan er met de volle goesting mee door!»
Bekijk hier het programma van de ‘Online Gentse Feesten’.

