⏲ 31 augustus 2020, 10:45 (CEST)

Jef Neve vervangt Eric Legnini op Jazz in ’t Park

Omwille van de geldende coronamaatregelen moet Eric Legnini afhaken voor het
geplande optreden op zaterdag 5 september om 20 uur op Jazz in ’t Park. Hij
wordt vervangen door de Belgische jazztopper Jef Neve.
Op 26 augustus kende de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken nieuwe kleurcodes toe
aan bepaalde landen en regio's. Sindsdien valt Parijs in een rode zone, wat betekent dat
reizigers uit die zone verplicht in quarantaine moeten. Daardoor kan het geplande optreden van
Eric Legnini niet plaatsvinden. De organisatie vond met Jef Neve op korte termijn een waardige
vervanger. Het is van 2002 geleden, aan het begin van Jef Neve zijn indrukwekkende carrière,
dat het Jef Neve Trio te gast was op Jazz in ’t Park.

'Eric Legnini moet jammer genoeg verstek laten gaan. Uitstel is geen afstel:
volgend jaar haalt Jazz in ’t Park Legnini opnieuw naar Gent.'
— Annelies Storms, schepen van Evenementen

Praktisch
Elke tickethouder wordt persoonlijk op de hoogte gebracht van de wijziging. De al toegewezen
tickets voor Eric Legnini worden automatisch omgezet naar een ticket voor Jef Neve.
Tickethouders kunnen, als ze dat willen, hun gereserveerde ticket annuleren. Eventueel
vrijgekomen tickets worden opnieuw voor reservatie aangeboden op woensdag 2 september om
10.30 uur via 09 233 77 88, via www.uitbureau.be of aan de balie van Uitbureau, Veldstraat
82B in Gent.
Het Gentse festival Jazz in ’t Park vindt plaats van donderdag 3 tot en met zondag 6 september
2020 in de tuin van de Sint-Pietersabdij. Het festival is gratis, maar bezoekers moeten wel op
voorhand een plaats reserveren. Per concert is er plaats voor 200 mensen.
Contact
Laurens Teerlinck, kabinet schepen Storms, gsm 0484 68 12 59, email laurens.teerlinck@stad.gent
Jeroen De Weder, organisatie Jazz in ’t Park, tel. 09 323 63 20, email jeroen.deweder@stad.gent
Bevoegd

Annelies Storms
Schepen van Feesten en Evenementen, Facility Management, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.storms@stad.gent

OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.
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