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Gent, 28 oktober 2009
Nieuwe website voor Clubcircuit
Clubcircuit, de koepelorganisatie van 11 Vlaamse muziekclubs, lanceert op 28
oktober een nieuwe website. Meest opvallende elementen zijn het prominent op de
voorgrond plaatsen van beeld en geluid, de integratie van een blog en sociale media
in de nieuwe site, handige RSS-feeds en de overzichtelijke concertkalender mét
rechtstreekse link naar online ticketverkoop.
De laatste grote update aan de website dateert al van 2005. “Sindsdien hebben we
een aantal initiatieven op poten gezet als de podcast en de concertpooling website,
die verdienen om wat meer in de kijker te staan”, vindt Marc Steens, coördinator van
Clubcircuit. “Ook de integratie van een blog en sociale media als Myspace, vi.be en
Facebook stond hoog op ons verlanglijstje. Op de blog kunnen alle clubs
bijvoorbeeld hun zegje doen over opmerkelijke gebeurtenissen, interessante
ontdekkingen en nieuwe ontwikkelingen in de muziekscene. En de sociale media
schakelen we in om nog beter met ons publiek te communiceren.”
Op de homepage springt de rubriek ‘Spotlight’ meteen in het oog. “Die naam mag je
trouwens vrij letterlijk opvatten”, waarschuwt Marc Steens. “Hier plaatsen we
videoreportages, beelden en foto’s vanuit de clubs om concerten, artiesten of clubs
extra in de kijker te plaatsen. Ook onze podcasts willen we extra onder de aandacht
brengen. Onderaan de kalender hebben we daarom een player geplaatst, voor wie
de podcast liever niet downloadt maar online beluistert.”
“Om het voor onze bezoekers nog makkelijker te maken, hebben we handige RSSfeeds voorzien”, schetst Marc Steens. “Zo komen vers concertnieuws en nieuwe
blogposts ook binnen via feedreaders. Een klik op het RSS icoon volstaat om te
abonneren. Langs dezelfde weg kun je je ook op onze podcasts abonneren. Nieuwe
afleveringen komen dan automatisch binnen via iTunes of de muziekspeler die jij
gebruikt op je computer.”
Sinds de lancering van UiT in Vlaanderen voeren de clubs hun concerten trouw in die
databank in. Net zoals bij de vorige editie van de Clubcircuit website vind je ook op
de nieuwe site een overzichtelijke agenda met alle clubconcerten. “Nieuw is wel dat
je voor de meeste concerten nu ook meteen tickets kunt bestellen via de Clubcircuit
website”, onthult Marc Steens. “In enkele muisklikken is je ticket besteld en kun je het
thuis printen. Door het gebruiksgemak, de relatief lage kosten en het verdwijnen van
gespecialiseerde platenzaken als voorverkooppunten zit online ticketverkoop
duidelijk in de lift. We willen onze bezoekers daar dan ook graag een handje bij
helpen.”

Voor de ontwikkeling deed Clubcircuit een beroep op Code d’Or (www.codedor.be),
een jong bureau uit het Gentse. Zij waren in het verleden al verantwoordelijk voor de
websites van DAMnation (www.damnmagazine.net), Dierenartsen Zonder Grenzen
(www.dierenartsenzondergrenzen.be) en Vialegis (www.vialegis.be). Binnenkort
lanceren ze ook de site van 4x4 Music, het grensoverschrijdende project van De
Kreun en 4AD met de Franse clubs Le Grand Mix en Les 4 Ecluses.
+++++++++++++++++++++++++++
Vzw Clubcircuit is een koepel van elf Vlaamse onafhankelijke muziekclubs en
concertorganisatoren. Deze clubs zijn 4AD (Diksmuide), 5voor12/Petrol (Antwerpen), Cactus
(Brugge), De Kreun (Kortrijk), De Zwerver (Leffinge), Democrazy (Gent), N9 (Eeklo), Nijdrop
(Opwijk, Recyclart (Brussel), VK (Brussel)) en het VUB-Kultuurkaffee (Brussel).
Het Clubcircuit is al enkele jaren het overlegorgaan waarbinnen de verantwoordelijken van
deze clubs bijeenkomen, zich over gezamenlijke thema’s buigen, en er ook
gemeenschappelijk mee naar buiten komen. Het Clubcircuit is met andere woorden de
spreekbuis van elf pioniers van het Vlaamse podiumlandschap, zowel in officiële
aangelegenheden, als in de communicatie naar pers en publiek.

Meer info over vzw Clubcircuit en de deelnemende clubs vind je op
www.clubcircuit.be. Onder de rubriek “Press” vind je ook beeldmateriaal.
Je kunt ook mailen naar info@clubcircuit.be.
Bellen kan naar 0496 28 34 55 (nummer niet voor publicatie!) – Marc Steens,
coördinatie vzw Clubcircuit.

