Persbericht betreffende de afgelasting van De Gevleugelde Stad 2020
Naar aanleiding van de richtlijnen en maatregelen én vanuit onze verantwoordelijkheidszin naar de
artiesten in de eerste plaats, de organisatoren en promotoren die het festival kwamen prospecteren,
de medewerkers, vrijwilligers, gastgezinnen én het publiek, heeft de organisatie van het
Internationaal Promotiefestival voor circus- en straattheater Gevleugelde Stad 2020 gisterenavond
besloten om over te gaan tot de afgelasting van het festival.
Na contact met het stadsbestuur deze morgen werd duidelijk dat iedereen aan tafel op dezelfde
golflengte zat. Sinds een tweetal weken volgt de organisatie de voortgaande evolutie van de
verspreiding van het corona-virus Covid-19 en de maatregelen die de verschillende Europese en
andere landen stelselmatig namen op de voet.
Los van de algemene richtlijnen en maatregelen vergt dit festival een specifieke aanpak gezien haar
specifiek karakter. Realiteitszin en verantwoordelijkheidszin zijn voor de organisatie en het
stadsbestuur de hoofdreden om tot deze beslissing te komen. Het gezondheidsrisico op het festival
bij deze epidemie is te hoog voor alle betrokkenen maar ook de evolutie van deze epidemie in de
komende weken is te onzeker.
Een internationaal gezelschap van een 300-tal artiesten geconfronteerd met de reeds gekende
beperkende maatregelen maar ook de onzekerheid over de komende maatregelen leidt tot een
programmatie onder voorbehoud wat we absoluut willen vermijden. Voor sommige geselecteerde
groepen is het niet meer toegelaten hun land te verlaten, voor anderen is het zeer moeilijk om heen
en weer te reizen. Veel buitenlandse organisatoren zitten vaak in hetzelfde geval, anderen wachten
om in te schrijven en volgen de evolutie van de epidemie op de voet.
We kennen onze mogelijkheden maar ook onze beperkingen. In het allerbeste geval (op dit ogenblik)
zouden we een onthoofd en gebrekkig festival kunnen organiseren: zonder of met een heel vreemde
sfeer, met te veel artiesten en organisatoren die niet kunnen komen en met teveel beperkingen … .
Maar dit is niet het festival dat jullie en wij willen.
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