Persbericht
Geen drank zonder klank
DIEST – Wat kan een terrasje doen nog prettiger maken? Livemuziek! De stad Diest
brengt horeca en cultuur deze zomer samen met ‘geen drank zonder klank’. Elke
horecazaak in Diest en deelgemeenten kan 4 maanden lang een beroep doen op
financiële ondersteuning van de stad om een lokale, muzikale live-act uit te nodigen.
Combinatie horeca en cultuur
Van 1 juni tot en met 30 september kan elke horecazaak in Diest en deelgemeenten
een beroep doen op financiële ondersteuning van de stad om een live muziekact uit
te nodigen.
“Naast de lokale middenstand hebben ook onze artiesten enorm geleden. We willen
hen met dit project een stevige duw in de rug geven. Laat Diest weer een bruisende
stad zijn,” vertelt schepen van Cultuur, Geert Cluckers.
Concreet gaat het om 150 euro per act, per horecazaak. Deze subsidie kan
maximaal twee maal per zaak aangevraagd worden. In totaal maakt Diest zo 5250
euro vrij om 35 optredens te ondersteunen.
“De combinatie cultuur en horeca was de vorige jaren al een succes. In Diest vind je
nog die beginnende bands die maar al te graag in een café komen spelen, zonder
tussenpersonen. Dat is ondertussen bijna uniek in Vlaanderen. Ik heb zelf trouwens
al beloofd mijn gitaar boven te halen eens het normale leven is teruggekeerd. Al zal
ik het misschien bij het voorprogramma houden. Ik wil de klanten niet wegjagen,”
lacht schepen van Lokale economie, Maurits Vande Reyde.
Ondersteuning lokaal talent
De muzikale act moet wel een band hebben met de Oranjestad: één van de
muzikanten woont in Diest, heeft jaren iets betekend in Diest op muzikaal vlak,… Zo
wil de stad ook lokaal talent ondersteunen. Uitbaters die op zoek zijn naar een liveact kunnen altijd bij de diensten Cultuur, Jeugd en de collega’s van het CC terecht
voor een overzicht van gekende lokale muzikanten en bands.

