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EEN DAAD VAN VEERKRACHT EN
SOLIDARITEIT
Zelfs achter gesloten deuren in deze benarde tijden, blijven live music venues
en clubs in wezen plekken van openheid, ontdekking en diversiteit. Het
valoriseren van deze dynamieken was de eerste bestaansreden van Open
Club Day. Sinds maart 2020 is het hele ecosysteem van live muziek in gevaar
gebracht.
Venues en clubs vechten om te overleven. Deze live muziekpodia zijn plaatsen
van artistieke ontwikkeling en spelen een grote rol in individuele en collectieve
emancipatie. Ze stellen duizenden mensen te werk en zijn een bron van
vreugde, vermaak en culturele ontdekkingen voor miljoenen Europese burgers.
Nu meer dan ooit moeten we onze lokale muziekscenes steunen. Live muziek
professionals moeten de erkenning krijgen die ze verdienen! Sinds het
uitbreken van deze ongekende crisis hebben zij rusteloos gewerkt om hun
artistieke hubs actief te houden en de band met hun gemeenschap in stand te
houden! Zij dagen zichzelf telkens weer uit om creatieve oplossingen te vinden
om zich aan de crisis aan te passen. Zij zetten zich in om hun plaatsen, teams
en publiek veilig te houden door de sanitaire protocollen toe te passen.
Laat [Open] Club Day, van lokaal tot Europees niveau, een viering zijn van de
kracht die live music venues en clubs hebben om mensen samen te brengen
en onze samenleving leven in te blazen! Laten we samen deze kans grijpen om
meer begrip te vragen voor de harde realiteit van onze lokale live muziekpodia!
We weten nog steeds niet of zalen en clubs in Europa op zaterdag 6 februari
hun deuren zullen kunnen openen en mensen laten ontdekken wat er
gewoonlijk achter hun schermen gebeurt.
Open of niet, laten we onze krachten bundelen en van deze 4e Europese
editie van [Open] Club Day een symbool van veerkracht en solidariteit
maken!
Deze verklaring is gepubliceerd door Live DMA en kan op de [Open] Club Day
website ondertekend worden door alle podia, clubs, festivals, organisaties,
cultuurwerkers, concertbezoekers en muziekliefhebbers die zich willen
aansluiten bij deze collectieve beweging. Ondertekenaars staan vermeld op de
[Open] Club Day website.

