Reference case - Gent Jazz / Jazz Middelheim

KRACHTIGE WIFIINFRASTRUCTUUR
VOOR FESTIVALS
IS NIET LANGER
TOEKOMSTMUZIEK
Een totaalervaring voor
bezoekers, met oog voor detail
“We willen het onderste uit de kan halen, op vlak van
zowel muzikale beleving als food and drinks,” zegt
Frederik Declercq van vzw Jazz en Muziek. Of Gent
Jazz en Jazz Middelheim die grootse ambities kunnen
waarmaken? Dat kunnen maar liefst 33.500 bezoekers
je vertellen. Zoveel waren het er dit jaar op Gent Jazz
en Jazz Middelheim samen, en het waren edities die
ondanks de coronamaatregelen een succes werden.
Frederik vertelde ons meer over de rol die Citymesh
speelde bij de organisatie van het evenement.

“Het zijn net de cruciale momenten waarop we Citymesh
het meest nodig hebben. Een sterke internetverbinding

VAN KLEINE FESTIVALS NAAR

is vandaag de dag onontbeerlijk om een goede werking

INTERNATIONALE TOPPERS

te hebben, niet alleen op festivals, maar ook op andere

Jazz Middelheim is een van de oudste festivals in België.

bijvoorbeeld niet goed doorgegeven zouden worden,

De organisatie kwam echter in een stroomversnelling toen

zou dat een catastrofe zijn, maar er zijn geen storingen

locaties. Hier is dat zeer belangrijk. Als die bestellingen

vzw Jazz en Muziek in 2008 de teugels in handen nam. Ook
Gent Jazz heeft een grote evolutie doorgemaakt. Vijftien

geweest. Dat maakt ons uiteraard zeer tevreden..”
Frederik Declercq, marketingmanager Jazz & Muziek

jaar geleden was het namelijk nog een kleinschalig festival.
Enkele jaren na de eerste editie ontgroeide het festival het
Gravensteen en verhuisden ze naar de ruimere Bijloke. Daar
wordt Gent Jazz nog steeds georganiseerd. Een grotere
locatie betekent echter ook meer uitdagingen: de Bijlokesite
is 8.000 m² groot en ook Park Den Brandt, waar Jazz Middelheim plaatsvindt, is niet te onderschatten. Een netwerk dat
dekking biedt op het volledige terrein is echter een must.
Bij de organisatie van een evenement komt namelijk heel
wat kijken. Denk bijvoorbeeld aan de betaalterminals voor
de eet- en drankstanden. Gent Jazz verwelkomde zo’n 2300
bezoekers per dag, bij Jazz Middelheim waren dat er meer
dan 3000 per dag: er moet dus een groot aantal bestellingen worden verwerkt. Door corona hebben we gewerkt
met een systeem van QR-codes, waarmee de bestelling in
het systeem kan worden geregistreerd. Deze dragen in grote
mate bij tot de digitalisering van het evenement.
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KIJKEN NAAR DE TOEKOMST

vals bij te wonen. Ook in de toekomst willen ze hierop blijven

Mooier kon het niet gezegd worden door Frederik: “live
muziek is het dna van onze organisatie.” Beide festivals
gaan voor een totaalbeleving en letten daarbij vooral op de
techniek en de audiovisuele ervaring van de bezoeker. Ook
daarvoor is een sterke structuur onontbeerlijk. Ook wordt de
wifi-infrastructuur door de medewerkers gebruikt. Een voorbeeld: fotografen krijgen te maken met grote bestanden.

inzetten en daar kan digitalisering aan bijdragen. De feedback van de bezoekers is daarvoor een leidraad en deze was
dit jaar zeer lovend, vooral over de mobiele bestellingen voor
food en drinks. Dit bewijst dat er wel degelijk vraag is naar
digitalisering en innovatie in de evenementensector, en zo
wordt de deur wijd opengezet voor nieuwe technologieën,
ondersteund door een efficiënt draadloos netwerk.

Ze moeten de foto’s namelijk snel kunnen uploaden en
downloaden, om ervoor te zorgen dat ze zo snel mogelijk op
sociale media staan. Daarvoor is een krachtige en betrouwbare internetverbinding nodig, zegt Frederik. Daarbij kijkt

Oplossingen
▶

hij ook naar de toekomst. Frederik zegt bijvoorbeeld dat

Wifi netwerk voor verschillende toepassingen:
▷ technische en audiovisuele doeleinden

ze in Japan nu al optredens hebben waarbij gebruik wordt

▷ betaalterminals op eet- en drankstanden

gemaakt van hologrammen. Ook op vlak van lasers en

▷ communicatie tussen medewerkers

belichting is veel mogelijk. Daarvoor zouden Jazz Middel-

▷ de persruimte

heim en Gent Jazz in de toekomst ook openstaan, maar dat
vereist de juiste technologie om dit mogelijk te maken.

▶

Continue technische ondersteuning
tijdens het festival

PARTNERS MET DEZELFDE
WAARDEN
Een van de redenen waarom Gent Jazz en Jazz Middelheim voor Citymesh hebben gekozen, is omdat beide
bedrijven dezelfde waarden nastreven, namelijk ecologisch
bewustzijn, diversiteit en duurzaamheid. Ze streven ernaar
om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om de festi-
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