
 15 juli 2021, 12:15 (CEST)

Affiche 28ste editie Jazz in ’t Park volledig

De affiche van het gratis festival Jazz in 't Park, voor het eerst in het Frans

Tochpark in Gentbrugge, is volledig. Van 2 tot 5 september 2021 geven heel wat

topmuzikanten het beste van zichzelf, waaronder Eric Legnini. Ook de leerlingen

van de muziekacademie in het park mogen hun ding doen op het podium.

Voor heel wat bands is het de eerste keer dat ze weer voor een live publiek spelen. Dat brengt

een aantal primeurs met zich mee. Zo speelt Glass Museum nieuw werk, speelt ook Brazzmatazz

voor het eerst enkele nieuwe nummers, en stelt Grand Picture Palace zijn debuutalbum voor de

eerste keer voor aan het publiek.
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De grote naam van deze 28ste editie is Eric Legnini. De Belgische topmuzikant woont in

Frankrijk en kon er door de coronamaatregelen vorig jaar niet bij zijn. Maar uitstel is geen

afstel: Eric Legnini sluit het festival af op zondag.

Een nieuwe, vlot bereikbare maar vooral feeërieke locatie meer dan het
ontdekken waard en de knaldrang bij artiesten en publiek om opnieuw live te
gaan: het belooft een topeditie te worden.
— Annelies Storms, schepen van Feesten en Evenementen

Ook de leerlingen en docenten van muziekacademie de Kunstbrug, gevestigd in het

Braemkasteel in het park, mogen op het podium hun talenten aan het publiek tonen. Hun

optredens op zaterdagnamiddag vervangen de lunchconcerten op donderdag en vrijdag.

Jazz in ’t Park kan op dit moment plaatsvinden zonder publieksbeperking en reservaties. Als de

maatregelen wijzigen, wordt dat via stad.gent/jazzintpark en sociale media bekendgemaakt.
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Daan Nelen, kabinet schepen Storms, gsm 0479 31 22 51, e-mail daan.nelen@stad.gent

Jeroen De Weder, programmator, gsm 0478 88 59 89, e-mail jeroen.deweder@stad.gent
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