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Uitblazen na prik met afspeellijsten van Sioen,
Zaki en vele anderen

Wie na de vaccinatie in Flanders Expo een kwartiertje uitblaast in de wachtzaal,

kan voortaan genieten van muziek die speciaal voor de gelegenheid werd

geselecteerd door Sioen, Zaki, Isolde Lasoen, Bent Van Looy, Bert Ostyn en vele

anderen.

Elke Gentenaar die langskomt in het vaccinatiecentrum, moet na de prik een kwartiertje

uitblazen in de wachtzaal. Om die wachttijd zo aangenaam mogelijk te maken, hebben

verschillende Gentse dj’s, muzikanten en programmatoren speciaal voor de gelegenheid een

Spotify-afspeellijst gemaakt. Onder de noemer 'In Geënt' weerklinkt hun selectie door de boxen

in de wachtzaal, al kan luisteren met oortjes via de gsm natuurlijk ook.
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We moeten nog even wachten om al die straffe Gentse artiesten live te zien,
maar ondertussen kunnen we wel al genieten van hun fijne selectie plaatjes
voor het vaccinatiecentrum.
— Annelies Storms, schepen van Facility Management, Feesten en Evenementen

Op dit moment kan je al verschillende afspeellijsten beluisteren, onder andere van Zaki, Tomas

De Soete, Isolde Lasoen, Bent Van Looy, Bert Ostyn, Sioen, dj Nadiem Shah, dj Fredo en An

Gayselinck en Gerald van de Charlatan. Voor de jazzliefhebbers heeft Jazz in ’t Park dan weer

een afspeellijst gemaakt. Voor elke leeftijdsgroep die aan de beurt is, worden er nieuwe

afspeellijsten toegevoegd. Wie zelf nog een toepasselijke afspeellijst heeft, kan die sturen naar

prikmuziek@stad.gent.
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