
Rock Werchter, Tomorrowland, de 
Gentse en Lokerse Feesten … De 
lijst van zomerfestivals die niet 
doorgaan, is lang. Het besmettings-
gevaar is groot wanneer je met velen 
lange tijd dicht bij elkaar staat. Heel 
veel muziekliefhebbers vinden een 
zomer zonder festivals een jammere 
zaak. De organisatoren zitten met 
de handen in het haar. 

In de auto

Maar een oplossing is in de maak, 
en wel volgens het principe van de 
drive-in bioscopen in de open lucht. 
Er wordt gewerkt aan zogenaamde 
drive-in festivals. Net als bij gewo-
ne festivals treden artiesten live op. 
Maar op de festivalwei staan geen 
mensen bij elkaar. Er staan wel auto’s 
geparkeerd. Want het publiek volgt 
de optredens vanuit de eigen auto. 
Via een lokale FM-frequentie of een 
wifi-signaal wordt het geluid door de 
autoradio afgespeeld. De afstandsre-
gels blijven zo gerespecteerd. Als de 
regering dit concept goedkeurt, ver-
neem je binnenkort in welke steden 
je naar zo’n festival kan gaan.

Geen muziekfestivals deze zomer?

O n l i n e  n i e u w s b e r i c h t
v a n  1 2  m e i  2 0 2 0
e e n  u i t g a v e  v a n  D e  E e n h o o r n ,  W i e l s b e k e
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Hooverphonic eindigde vijfde met de song Release me op Eurostream 2020.

De regering heeft beslist dat er tot eind augustus geen muziekfestivals worden 
georganiseerd. Besmettingsgevaar, weet je wel. Maar Covid-19 haalt de creativiteit 
in mensen naar boven. Dus wordt er volop gewerkt aan alternatieven …

Eurostream 2020

Het Eurovisie Songfestival zou dit 
jaar in Rotterdam plaatsvinden 
op 12, 14 en 16 mei. Maar ook 
dit festival werd afgelast omwille 
van besmettingsgevaar. Dat was 
een streep door de rekening van 
alle deelnemers. Voor België zou 
Hooverphonic deelnemen met het 
nummer Release me. Fanclubs en 
websites besloten om een online-
versie te organiseren. Die vond 
plaats op 10 mei onder de naam 

Eurostream 2020. De kijkers kre-
gen van alle liedjes de videoclips 
voorgeschoteld. Net als bij het 
‘gewone’ festival was er een echte 
stemming met een vak- en een 
publieksjury. De IJslandse inzen-
ding Think about things van Daði 
og Gagnamagnið won met ruime 
voorsprong. Litouwen werd twee-
de, Rusland derde. België eindigde 
op een mooie vijfde plaats. Daar 
was Alex Callier bijzonder blij mee. 
Vooral omdat zijn band tweede ein-
digde in de publieksstemming. 



Europe Shine a Light

Als alternatief voor de finale op 
16 mei wordt die dag Eurovision: 
Europe Shine a Light uitgezon-
den. Hiermee wil de organisatie 
de deelnemende artiesten in de 
schijnwerpers zetten. De artiesten 
brengen eerst een kort fragment 
van de song waarmee ze zouden 
deelnemen aan het echte festival. 
Daarna brengen ze een gezamen-
lijke uitvoering van een vroegere 
Songfestival-hit. Eén zendt de show 
zaterdag vanaf 21 uur uit.

In de Kits plus van 6 februari vroegen we ons af of Alex Callier voorspelde dat 
Hooverphonic vijfde zou worden!
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