Lokale bands en muzikanten gezocht
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Is er opvolging voor de Sint-Jobse muzikant Oliver Symons (Bazart, Warhola) in de maak? “Dat zou schitterend zijn”, reageren
jeugdschepen Daan De Veuster (CD&V) en jeugdconsulent Wouter Vandewal als ze ons een blik gunnen in de nieuwe repetitieruimte
van de gemeente.
De technische dienst van de gemeente legt momenteel de laatste hand aan de nieuwe repetitieruimte. Die is ingericht in de voormalige
bergruimte van jeugdhuis ‘t Jop in de Kattenhoflaan. “Toen we het jeugdhuis zes jaar geleden hebben gebouwd, hebben we dat altijd
gedaan vanuit het oogpunt van de functionaliteit. Deze ruimte is daar een voorbeeld van”, verduidelijkt de jeugdschepen.
De ruimte is er gekomen op vraag van lokale bands. “Die moesten zich tot nu tevredenstellen met een garage bij iemand thuis, het
Chirolokaal in Brecht, jeugdhuis Den Dijk of uitwijken naar gemeenten die wel een repetitieruimte hadden”, weet de jeugdconsulent.
“De akoestiek in de ruimte is perfect. We hebben hiervoor een expert in de arm genomen. Die heeft bepaald hoeveel percentage van
de ruimte van 7 op 6,6 meter met akoestische isolatie moet bekleed zijn. Op basis van die studie is de technische dienst aan de slag
gegaan. En volgens de expert mag het een voorbeeld genoemd worden.”
Het repetitielokaal mag dan akoestisch perfect zijn, het ziet er ook mooi uit. “De panelen met foto’s zijn gemaakt van luchtdoorlatend
materiaal. Ook tussen de houten panelen en de met glaswol beklede lockers kunnen lucht en dus ook geluid door, allemaal voor een
perfecte klankweergave.”
Optredens
Beide heren benadrukken ook dat de ruimte volledig in eigen beheer is uitgevoerd. “Alleen zo konden we de prijs drukken. Het gaat in
totaal om een investering van 15.000 euro”, stelt de jeugdschepen.
De keuze voor ‘t Jop is ook niet zo vreemd. “Heel wat jongeren zijn met muziek bezig. Er zijn heel wat muzikanten en coverbands in de
regio. Er is veel vraag naar optredens en jeugdhuizen bieden vaak een forum aan. Er is dus wisselwerking mogelijk met het jeugdhuis.
Bands die hier komen repeteren, kunnen ook een podium krijgen in ‘t Jop”, verduidelijkt de jeugdconsulent.
Deze zomer is de repetitieruimte klaar. Bands waarvan minstens één lid in Brecht woont, kunnen het lokaal huren per drie maanden.
Ze betalen 60 euro voor maximum twaalf blokken van vier uur. Dat kan zijn van 10 tot 14u, van 14 tot 18u en van 18 tot 22u (niet op
vrijdag- en zaterdagavond). In de ruimte zijn een drumstel, twee microfoons, een mengpaneel, zanginstallatie en de nodige kabels
voorzien. “Gitaarversterkers moeten de bands wel nog zelf meebrengen”, vult Vandewal aan.
Verder zijn er elf lockers waar de bands achter slot materiaal kunnen achterlaten.
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