Kiosk Radio, een nieuwe web-radio in het hart van het Warandepark

De gemeenteraad van de Stad Brussel heeft maandag de toestemming verleend
voor de oprichting van een radiostation in de kleine kiosk van het Warandepark. “Kiosk
Radio” zal muziek uitzenden van Belgische DJ’s, labels en kunstenaarscollectieven en af en
toe ook internationale artiesten.

Dinsdag 9 januari 2018. Sinds afgelopen maart worden beide kiosken van het
Warandepark door vier initiatiefnemers uitgebaat. Ze bieden kwalitatieve gerechten aan en
organiseren animaties (concerten, voorlezen van verhalen voor kinderen, enz.). Ter
aanvulling van dit animatie-aanbod hebben ze ook, samen met een team van
muziekfanaten, een web-radio opgericht in de kleine gerenoveerde kiosk. "Dit is een radio
die lokale artiesten in de schijnwerpers zet en internationaal wordt uitgezonden. Ik steun dit
project dat bijdraagt aan de animatie van het park en aan de promotie van Brussel", zegt de
Schepen van Economische Zaken, Marion Lemesre (MR).

Geïnspireerd door het New Yorkse model "The Lot Radio", wordt deze radio elke dag
tussen 14.00 en 18.00 uur online uitgezonden op kioskradio.com en Facebook Live. "Het
gebruik van het internet democratiseert de lancering van een radio. Luisteraars kunnen
online in de studio kijken door de installatie van drie camera’s. Wandelaars in het
Warandepark kunnen ook binnenkijken door de grote ramen van de kiosk”, aldus de
initiatiefnemer Thanh Lam. "We brengen de beste Belgische DJ's binnen en willen een
platform voor muziekliefhebbers creëren."
Het team van Radio Kiosk bestaat uit Mickaël Bursztejn (aka DJ Mickey), Nicolas
Bucci (artistiek directeur van Bonnefooi en van het Forest Sounds Festival), Jim Becker (aka
DJ Bim Jecker), Thomas Kok (ontwerper van het café La Maison du Peuple, Chez Franz &
Chez Richard) et Thanh Lam (ontwerper van Tigre en Mr Wong). De vijf partners
ontwikkelden het project op advies van de Brusselaar François Vaxelaire, oprichter van "The
Lot Radio" in New York.
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