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EN HANDLING AV
MOTSTÅNDSKRAFT & SOLIDARITET
Även om deras dörrar måste förbli stängda under dessa svåra tider, är konsertlokaler
och klubbar i huvudsak utrymmen för öppenhet, utforskande och mångfald.
Open Club Day skapades i första hand för att lyfta fram denna dynamik.
Sedan mars 2020 är hela livemusikens ekosystem i fara. Konsertställen och klubbar
kämpar för sin överlevnad. Dessa scener för levande musik är platser för konstnärlig
utveckling och som sådana spelar de en stor roll i individuell och kollektiv frigörelse.
Scenerna ger jobb åt tusentals människor och är en källa till glädje, underhållning och
kulturella upptäckter för miljoner av europeiska medborgare. Nu mer än någonsin
måste vi stödja våra lokala musikscener. De som jobbar professionellt med livemusik
måste få det erkännande de förtjänar!
Sedan utbrottet av denna kris utan motstycke har musikproffs arbetat oavbrutet för att
hålla sina konstnärliga platser aktiva och för att upprätthålla kontakten med samhället!
Gång på gång tar de på sig utmaningen att hitta kreativa lösningar för att anpassa
sig till krisen. De är engagerade i att hålla sina lokaler, medarbetare och publik säkra
genom att tillämpa Folkhälsomyndighetens riktlinjer.
Från lokal till europeisk nivå, låt [Open] Club Day vara en hyllning till den kraft som
konsertlokaler och klubbar har för att föra samman människor och skänka liv åt våra
samhällen!
Låt oss tillsammans ta tillfället i akt för att främja en bättre förståelse för den hårda
verklighet som våra lokala scener för livemusik utsätts för!
Vi vet fortfarande inte om arenor och klubbar i Europa kommer att kunna öppna sina
dörrar lördagen den 6 februari och låta människor upptäcka vad som vanligtvis händer
bakom kulisserna.

Öppna eller inte, låt oss gå samman och göra denna fjärde europeiska
utgåva av [Open] Club Day till en symbol för motståndskraft och
solidaritet!
Detta uttalande publiceras av Live DMA och kan undertecknas på [Open]
Club Day-webbplatsen av alla arenor, klubbar, festivaler, organisationer,
kulturarbetare, konsertbesökare och musikentusiaster som vill gå med i denna
kollektiva rörelse. Undertecknare listas på webbplatsen [Open] Club Day.

