Ondanks het nieuws over COVID-19 zijn we de voorbije
weken blijven hopen. Tien dagen geleden onthulden we
nog een reeks nieuwe artiesten, omdat we nog steeds
geloofden in een goede afloop voor Jam’in Jette. Na
zorgvuldige afweging hebben we deze moeilijke maar
verstandige beslissing moeten nemen.

beloofde nog geweldiger, magischer, geëngageerder
en feestelijker te worden als ooit tevoren!

Het is met grote spijt in ons hart, maar de
10e editie van Jam’in Jette Outdoor die zou
plaatsvinden op 22 en 23 mei 2020 en waar
we allemaal erg naar uitkeken zal worden
uitgesteld.

De affiches zouden deze week in druk gaan, de
teams met vrijwilligers kwamen samen, de menu’s
van de restaurants en bars kregen vorm, het solidaire
en artisanale dorp waren zo goed als klaar, net als het
kinderdorp dat klaarstond om de snotapen te ontvangen.
De tent “Piste” met haar programmatie van
straatkunsten stond op punt om van start te gaan, net
als het muzikale programma dat we u zo graag wilden
presenteren...we waren al bezig met de voorbereiding
van de verrassingen.

De teleurstelling van het organiserende team is
enorm. We werkten al meer dan 7 maanden hard
aan de organisatie van deze 10e verjaardagseditie die

Deze uitzonderlijke en wereldwijde situatie brengt alle
bevolkingsgroepen in gevaar, maar vooral de mensen
en landen die op vlak van economie en medische
voorzorgen het meest kwetsbaar zijn.

consumptiepatronen veranderen? Waarden
Jam’in Jette al sinds het begin uitdraagt!
Onze gedachten zijn bij de culturele wereld
die het in normale tijden al vaak moeilijk
heeft en met deze crisis opnieuw een klap te
verwerken krijgt. We ondersteunen met heel
ons hart alle artiesten, technici, producers,
roadies, organisatoren, journalisten die
ons meestal laten wegdromen door de
evenementen die ze samen op poten
zetten. Wij denken ook aan het medische
personeel dat fantastisch werk levert en de
HORECA-sector die hard geraakt is.

Wij wensen u echter tonnen hoop en positiviteit voor
de komende dagen, weken en maanden en houden
u op de hoogte van onze activiteiten:
Jam’in Jette Indoor / 14 november 2020

Het uitgestelde Jam’in Jette Outdoor zal
doorgaan op 21 en 22 mei 2021. Dit wordt
een onvergetelijke editie!
We rekenen op uw aanwezigheid!

Moeten we deze crisis als een teken van onze
Pacha Mama die ons uitnodigt om ons opnieuw te
concentreren op de essentiële dingen in het leven
en misschien onze levensgewoonten en onze

die

Zorg voor jezelf en de mensen om je heen,
Het team van Jam’in Jette-festival

