10 juni 2016
Perscommuniqué:
SchweitZ'Air: Als Berchem muziek maakt

In 2015 groepeerden verschillende Berchemse actoren zich rond een « Jeugdplatform » en tekenden
ze een handvest waarmee Sint-Agatha-Berchem een « Gemeente Jongeren toegelaten » werd.
Hiermee verbonden ze er zich toe om « een lokaal jeugdbeleid verder te ontwikkelen dat op de
emancipatie, de autonomie en de ontplooiing van jongeren via socioculturele acties toegespitst is en
om de participatieprocessen van jongeren in het lokale leven te steunen door middel van middelen en
voorwaarden die aan hun werkelijkheid aangepast zijn ».
In dit kader heeft de gemeente Sint-Agatha-Berchem besloten om Berchemse jongeren bij het
creëren van een muzikaal evenement te steunen.

SchweitZ'Air is dan ook een vzw waar 4 jonge Berchemnaren in 2015 hun schouders onder zetten en
wier eerste grote verwezenlijking het gelijknamige muziekfestival is.
Op 18 juni aanstaande wordt het Koning Boudewijnplein voor één dag een festivalweide. "Bedoeling
van onze vereniging is om de Berchemnaren een evenement aan te reiken dat garant staat voor een
gezellig moment in onze gemeente. Onze buurgemeenten organiseren overigens tal van dergelijke
activiteiten en wij vonden dat het hoog tijd werd om de handen uit de mouwen te steken en een
nieuwe en aanstekelijke wind te laten blazen door de gemeente," verduidelijken de leden van de vzw.
Dit gratis en gezellig muziekfestival biedt een gevarieerd programma met klemtoon op de Belgische
muziekcultuur gebracht door artiesten van allerlei slag: soul, hiphop, funk, rap en elektro. Doel: 1 000
tot 1 500 dagjes festivalgangers op de been brengen uit Berchem, maar ook uit andere gemeenten
uit het noordwesten van Brussel.
Dat het project levensvatbaar werd, is mede te danken aan het College van Burgemeester en
Schepenen en de Gemeenteraad, aan de begeleiding van de gemeentelijke jeugd- en
preventiediensten en van onze twee culturele centra. "Ze hebben ons enorm gesteund, geadviseerd
en geleid bij de uitwerking van dit project".
Vanaf 14.30 uur vinden bezoekers tevens op het Koning Boudewijnplein foodtrucks, een bar en een
'chill' zone.
Op muzikaal vlak prijken op het programma bekende en minder bekende namen:


17.00 - 18.00 uur: Gayance, jonge 24-jarige dj (uit Jette) die een muzikale puzzel 'assembelt'



18.00 - 19.00 uur: Nature Heaten, Brusselse groep met een al goed gevuld palmares die soul
funk brengt



19.00 - 20.00 uur: Kreshik, compleet artiest die voortdurend op zoek is naar dansbaar geluid



20.00 - 21.00 uur: Roméo Elvis, Brussels rapper die al in 2013 een eerste EP uitbracht en
recent nog op de affiche stond van Les Nuits Botanique



21.00 - 22.00 uur: New School, een groep van 5 MC's met Brusselse roots: Sylex, B.L.A,
Pshyko, HD en Chesco



22.00 - 23.00 uur: Losco, Belgische elektro formatie wier eerste EP net uitkwam



23.00 - 00.00 uur: LeFtO, DJ (resident bij StuBru), eclectische stijl met hiphop, reggae,
drum'n'bass, die theaters in Los Angeles, Tokyo ... tot ontploffen brengt en nu ook SintAgatha-Berchem.

Kortom, een eerste 100% Berchemse topafspraak, en zeker niet te missen!
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