Vrijdag nauwelijks publiek, zaterdag is regen de spelbreker

Popfestival Geinbeat valt volledig in het water
het podium en de technici veel
kosten gemaakt. Die moesten we
terugverdienen met de drankomzet.
maar die zijn we misgelopen.''

Technici staan met hun voeten in het
water. De nattigheid bedreigt de
instrumenten en de apparatuur.
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In Veenendaal werd de Iftar
Picknick op het Stadsstrand
vanwege het weer afgelast. Er
werd nog even gezocht naar een
overdekte hal, maar dat werd al
snel als onhaalbaar weggestreept.
Ook het Roodstock Festival van de
SP ging niet door.
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Seven to Eleven
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Het Schimmelpleinfestival in de
Utrechtse wijk Lombok ging
gisteren gewoon door. Opvallend
was het optreden van de Utrechtse
band Seven to Eleven. De groep
zou zaterdagavond als
publiekswinnaar van de Kleine Prijs
van Nieuwegein op Geinbeat
optreden, maar dat ging vanwege
de regen niet door. Op het
Schimmelfestival viel door het
uitvallen van een band een gat en
kreeg Seven to Eleven een
uitnodiging om in te vallen.

Het Nieuwegeinse popfestival
Geinbeat is op een zware
teleurstelling uitgelopen. De eerste,
betaalde avond trok vrijdag
nauwelijks bezoekers. De gratis
zaterdag moest worden afgelast
door de regen.
Hoe groot de financiële strop voor
Geinbeat is, wordt later deze week
bekend, maar het schrappen van
de tweede avond was een grote
teleurstelling. Door de regen en de
wind werd het podium van
Geinbeat in het centrum van
Nieuwegein zeiknat. Ook de
instrumenten en apparatuur van de
bands kregen last van het water.

Festivals die in de financiële
problemen raken door slecht weer
kunnen gebruik maken van het
'Slecht Weer Fonds' dat de
overheid voor buitenfestivals heeft
opgezet.

,,We hebben met trekkers het
podium nog drooggemaakt, maar
dat hielp niet'', zegt Maarten
Janmaat van de organisatie. Na
uitvoerig overleg met onder meer
het KNMI werd besloten het
popfestival af te gelasten. Janmaat:
,,De wind stond precies verkeerd,
waardoor alles nat werd. Voor het
publiek heel jammer, maar het ging
gewoon niet.'' De organisatie heeft
een verzekering afgesloten, maar
Janmaat weet niet of er genoeg
regen is gevallen om voor een
vergoeding in aanmerking te
komen.
,,Hoe groot de financiële schade is,
weten we nog niet. We hebben met
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