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Jazz in 't Park dit jaar in het Frans Tochpark
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Na een geslaagde editie in de tuin van de Sint-Pietersabdij in 2020, komt Jazz in 't

Park dit jaar naar het Frans Tochpark in Gentbrugge. De Stad voorziet namelijk

om op tournee te gaan met het festival in verschillende Gentse parken en

deelgemeenten. Het festival vindt plaats van donderdag 2 tot en met zondag 5

september 2021, onder voorbehoud van de coronamaatregelen.

Ondanks de coronapandemie kon Jazz in 't Park vorig jaar wel doorgaan. Als locatie werd toen

gekozen voor de tuin van de Sint-Pietersabdij, omdat die makkelijker afsluitbaar was dan het

Zuidpark, waar het festival tot dan altijd doorging. De nieuwe locatie en coronaproof opstelling

werden fel gesmaakt door het publiek en de artiesten. De Stad nam die positieve ervaringen

mee en wilde nog een stapje verder gaan. Zo ging de Stad op zoek naar andere geschikte Gentse

parken om het festival te organiseren.

Voor de editie van dit jaar kwam de Stad uit bij het Frans Tochpark in Gentbrugge. Dat biedt

vele mogelijkheden om een kwalitatief en toegankelijk jazzfestival te organiseren. Het park

beschikt over een open groenzone voor het kasteel, waardoor er voldoende mogelijkheden zijn

om goede zichtlijnen te creëren voor het publiek. De bomen, vijver, wandelpaden, oprit en het

Braemkasteel vormen een dankbaar decor voor een jazzfestival. Het park beschikt ook over

picknicktafels en een speeltuin voor kinderen.

Na de geslaagde editie van Jazz in 't Park in de tuin van de Sint-Pietersabdij
gaan we met het festival op tournee en brengen we het evenement dus ook
naar andere parken en deelgemeenten. Dit jaar kozen we voor Gentbrugge
en het mooie Frans Tochpark. De feeërieke omgeving zal bijdragen aan de
totaalbeleving. Het wordt sowieso een mooie ontdekking voor menig
Gentenaar.
— Annelies Storms, schepen van Evenementen

Heel wat jazzmuzikanten zijn vertrouwd met het Frans Tochpark en het Braemkasteel. Het

Braemkasteel herbergt immers de muziekacademie De Kunstbrug waar heel wat muzikanten

docent of leerling zijn. Het park is ook vlot bereikbaar met het openbaar vervoer (buslijn 3 en

9). Voor fietsers worden er voldoende fietsenstallingen in de buurt voorzien en ook

automobilisten kunnen hun wagen makkelijk vlakbij parkeren.



Als het concept aanslaat, kunnen we volgend jaar kiezen voor een andere,
mooie locatie. Er zijn heel wat Gentse parken die in aanmerking komen, ook in
de deelgemeenten. Zo brengen we meer mensen in contact met ons gratis en
kwalitatief jazzfestival, én leren we de bezoekers verborgen groene parels
kennen in onze stad.
— Astrid De Bruycker, schepen van Openbaar Groen

Het festival vindt plaats van 2 tot en met 5 september 2021. Momenteel is er nog geen zicht op

de maatregelen voor evenementen in die periode. Uiteraard kan het festival enkel doorgaan als

het kan voldoen aan de maatregelen die op dat moment gelden. Het programma wordt

binnenkort bekendgemaakt.
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