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Muziekfestival op de Barcadère
Tijdens het Pinksterweekend wordt de Barcadère bij de haven in Blankenberge het decor
voor ‘Lentezwier’, met optredens van bekende Vlaamse artiesten. De zomerse
Muziekmaandagen krijgen dus dit jaar een vroege start.
Op zaterdag 19 mei zijn in de namiddag Matthias Lens, Laura Lynn en Wim Soutaer te gast. De
avondoptredens worden verzorgd door Gene Thomas en Willy Somers.
Schepen voor Toerisme & Evenementen Philip Konings (Open Vld): “De optredens tijdens het
Pinksterweekend zijn een voorsmaakje van wat we deze zomer in petto hebben. De
succesformule wordt verdergezet, maar de data en de locaties worden optimaal afgestemd op
de andere zomerevenementen.”
Er komen tijdens de zomermaanden vijf optredens van Vlaamse artiesten, met in de namiddag
kidsanimatie. Het geheel krijgt de naam Zomerzwier. Omwille van het WK-voetbal is het eerste
optreden pas op maandag 30 juli. Dan komen Lissa, Maarten Cox en Soul Brothers naar de
haven. Soul Brothers zijn Charles Van Domburg (The Magical Flying Thunderbirds), Wim
Soutaer en Vincent Goeminne (The Dinky Toys).
Op maandag 6 augustus zijn Michael Lanzo en Wim Leys te gast op het vernieuwde Leopold III
Plein. Met deze locatiekeuze wordt gezorgd voor een evenwichtiger verdeling van de optredens
over de stad. De Romeo’s, Lindsay en Herbert Verhaege komen op maandag 13 augustus aan
de haven. Zij brengen een mix van eigen nummers, covers en hit-medleys.
Op donderdag 16 augustus wordt Zomerzwier onderdeel van de evenementen rond de
Binckbank Tour, de internationale wielerwedstrijd waarvan Blankenberge dan de startplaats is. In
de namiddag komen Matthias Lens, Laura Lynn en Gene Thomas naar het podium aan de
haven, Sam Gooris en Sergio verzorgen het avondoptreden. Zomerzwier sluit af op maandag 20
augustus aan de haven, met namiddagoptredens van Doran en Dennie Damaro. Wellicht zal
Coco Junior van The Dinky Toys dan de avondgast zijn.

