Recensie: â€˜Geen enkele buitenlandse artiest in Sportpaleis dit jaarâ€™
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Recensie:
'De programmering en de methodologie in grote arena's. Ja, dat gaat vaak over
tussen de 9 en de 12 maanden. We gaan dit jaar in 2021 volgens mij in het
Sportpaleis geen enkele buitenlandse artiest zien. En denken dat per 1 juli, ik zeg
maar wat men zegt: 'ok weet je wat, go ahead, iedereen is min of meer veilig', dan
denken dat het achter de rug is, is de grootste vergissing die we zouden kunnen
begaan. Het is pas dan dat de ellende gaat komen volgens mij.' dat zei Jan Van
Esbroeck, CEO van de Sportpaleisgroep, vandaag letterlijk in het panelgesprek
'(Don't) Mind The Future: Muzikale terzake' dat georganiseerd werd door VI.BE, Het
Depot, OLT Rivierenhof en Trix.
Over streaming van pop- en rockconcerten zei hij dan weer het volgende: ‘Er kan
niets die verbondenheid vervangen die je beleeft in een zaal waar live wordt gewerkt.
Ik ben het er ook mee eens dat het (streaming n.v.d.r.) zal blijven bestaan. Ik denk
dat het een nicheactiviteit gaat zijn omdat het soms goed uitkomt. En we moeten
eigenlijk vaststellen, allez een beetje boutade gezegd, maar ik denk niet dat er al
iemand geweest is die echt geld verdiend heeft met streaming in de rock- en de
muziekafdeling voor alle duidelijkheid. Je hebt mensen die 100 miljoen
Instagramvolgers hebben en dan doen die een streaming en dan reageert daar
0,75% op. Dus dat zegt genoeg zelfs als het voor 5 of 10 dollar is. Ik denk dat het
gaat blijven bestaan, het zal een middel en een Â communicatiemethode van een
artiest zijn maar het zal nooit een businessmodel op zich zijn.'
‘We schatten dat we eind 2022 pas op het niveau gaan zitten van voor de crisis. En
dan ben ik hier de gemakkelijkste van allemaal want wij hebben niet echt een
maatschappelijke roeping te vervullen hé. Wij zijn niet gesubsidieerd. Soms heeft dat
ook een voordeel in dit geval. Maar het gaat voor ons nog ruim 1,5 jaar duren
vooraleer wij min of meer normaal operationeel zijn. Het is een beetje als een
comapatiënt hé. Een patiënt die een maand in coma ligt heeft een jaar nodig om te
recupereren en ik denk dat onze sector daar niet veel voor moet onderdoen. Wij
gaan een jaar, een jaar en half plat liggen en ik denk dat het 4 / 5 jaar zal duren
vooraleer alles weer in zijn normale plooi zal vallen. En laat ons hopen dat er
ondertussen geen andere drama's gebeuren.'
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