Persbericht
Week van de Diestse Muziek
DIEST – VI.BE, het steunpunt voor muzikanten en de muziekindustrie, organiseert
samen met VRT de Week van de Belgische Muziek van 8 tot en met 14 februari. De
stad Diest herbergt een rijk muzikaal verleden en pakt daar graag een week lang
mee uit onder de noemer: “Week van de Diestse Muziek”.
Muziek in tijden van Corona
Muziek en corona, het blijft een moeilijk huwelijk. Daarom gingen we op zoek naar
een format waarin we onze lokale muzikanten enerzijds een hart onder de riem
kunnen steken en anderzijds promotioneel kunnen ondersteunen. De jeugddienst
stelde samen met de Diestse bevolking een zo volledig mogelijke afspeellijst met
Diestse muziek van vroeger en nu samen. Deze lijst wordt tijdens de Week van de
Diestse Muziek (van 8 tot 14 februari) in zo veel mogelijk lokale handelszaken
gespeeld. Wil je de lijst graag thuis beluisteren? Dat kan! Scan dan de QR-code die
in de winkel ophangt. De verkoop van merchandise ligt helemaal stil, omdat bands
niet kunnen optreden. Om hen te steunen, bieden we Diestse bands de mogelijkheid
om hun T-shirts, cd’s en andere items te verkopen in de handelszaken.
Rick Brans, schepen van jeugd: “Op deze manier proberen we het gemis van livemuziek van eigen bodem en de verkoop van merchandise toch in een positief
verhaal te brengen. In Diest zijn er enorm veel ijzersterke bands en artiesten die het
muzikale verleden én toekomst van onze stad kleuren. Beluister dus zeker de playlist
en laat je verassen door de geweldige muziek van eigen bodem.”
Muziek door de straten van Diest
In samenwerking met de cultuurdienst en de cultuurraad gaat ook het nieuwe
oeuvre van de stadsbeiaardier in première op maandag 8 februari. De Diestenaren
konden de afgelopen weken stemmen op nieuwe nummers voor de beiaardier.
Na alle 626 stemmen te tellen, kwamen er 6 nummers uit de bus. De beiaard zal alle
6 nummers spelen verspreid over de komende weken en maanden.

1.

Diest, mijn stad (Leon Op de beek) 36% (223 stemmen) 22 maart - 2 mei

2.

Hard Times (The Scabs) 18% (110 stemmen) 8 februari - 21 maart

3.

Mars van de Belgische para’s 5% (34 stemmen) 3 mei - 13 juni

4.

Blinding Lights (The Weekend) 5% (32 stemmen) 14 juni - 25 juli

5.

Piano man (Billy Joël) 5% (30 stemmen) 26 juli - 5 augustus

6.

Bohemian rhapsody (Queen) 4% (28 stemmen) 6 augustus -18 oktober

In het kader van de Week van de Diestse Muziek zal ‘Hard Times’ van The Scabs op
8 februari 2021 de spits afbijten omstreeks de middag. De liedjes worden zo
geprogrammeerd op de beiaardcomputer dat ze ieder uur (behalve ’s nachts)
gespeeld worden gedurende 6 weken. Dit digitaal besturingssysteem kwam er in
2014 dankzij Filip Vandueren. Wist je trouwens dat de beiaard volgend jaar 350
kaarsjes mag uitblazen?! Insider tip: je kan de beiaard het duidelijkst horen op de
plek waar je de Mosterdpot het beste kan zien, bv. de Guido Gezellestraat, ter
hoogte van restaurant 'In de Beiaard', aan de Proosdij, het Dambord, park Cerckel…
Zodra de coronamaatregelen het opnieuw toelaten, wordt bekeken wanneer er een
heus beiaardconcert georganiseerd kan worden en wanneer de Mosterdpot en de
beiaard zelf terug bezocht kunnen worden. Ook onze bibliotheek richt gedurende de
hele periode een thematafel rond Diestse en Belgische muziek in.
Geert Cluckers, schepen van cultuur: “Door een mooie samenwerking tussen
cultuurraad, stadsbeiaardier en de stad Diest , maar ook door de massale
inzendingen van het publiek kwam dit mooie beiaardconcept tot stand. En de
Diestenaar is best chauvinistisch als je onze top 2 bekijkt. De Diestenaar heeft niet
enkel zijn bijnaam aan de mosterdpot te danken, maar ook de prachtige muziek die
vanuit dit beiaardtorentje over de daken klinkt.”
Praktisch
Wanneer?

8 tot en met 14 februari

Waar?

Verschillende locaties in Diest

Meer info?

www.jeugdindiest.be
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