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Επιτεύγματα στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα πριν από την πανδημία  

Η σιωπή κυριάρχησε σε συναυλιακούς χώρους και κλαμπ τον περασμένο χρόνο, αλλά σύντομα 

θα άρχιζαν να ξαναγεμίζουν ήχους. Ο ολλανδικός κλάδος εκδηλώσεων συνεργάστηκε με 

ερευνητές για να καταστήσει τις μεγάλες συγκεντρώσεις ασφαλείς παρά τον κορονοϊό. 

Παρουσιάζουμε το φεστιβάλ Back to 

Live, σε δοκιμαστική φάση, ως καλή 

πρακτική. Πριν την πανδημία, αυτή η 

καλή πρακτική εφαρμοζόταν σε μια 

όμορφη και ευχάριστη ατμόσφαιρα, 

με καλή μουσική και προκαλούσε 

κέφι και χαρά. Η μουσική ήταν το 

ελιξίριο της αισιοδοξίας πριν την 

πανδημία και ο κόσμος γινόταν 

«δέκτης» του στις συναυλίες, τα 

φεστιβάλ, κλπ. Τα κύρια επιτεύγματα 

αυτής της καλής πρακτικής πριν από 

την πανδημία έχουν να κάνουν με 

όμορφες τοποθεσίες που επιλέγονταν προσεκτικά για διασκέδαση του κοινού σε συναυλίες. 

Αυτό, ωστόσο, δεν συνεπαγόταν πρόσθετο κόστος για τους συμμετέχοντες και γενικά 

(Η φωτογραφία δημοσιεύεται δωρεάν στο πλαίσιο αυτής της καλής 

πρακτικής) 

https://www.dw.com/en/dutch-researchers-test-ways-to-party-during-the-pandemic/a-56953021
https://www.dw.com/en/dutch-researchers-test-ways-to-party-during-the-pandemic/a-56953021


 

υποστηριζόταν από την ολλανδική κυβέρνηση ή άλλους φορείς υπεύθυνους για την προώθηση 

της μουσικής και του πολιτισμού σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 

Οι προκλήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας και καινοτόμες λύσεις για την 

αντιμετώπισή τους 

Αυτή η καλή πρακτική εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας μεταξύ του 2020 και του 

2021 και το φεστιβάλ Back to Live εφαρμόστηκε δοκιμαστικά. Οι ερευνητές ήθελαν να μάθουν 

εάν και πώς μπορούν να πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις μεγάλης κλίμακας παρά την πανδημία. 

Περισσότεροι από χίλιοι άνθρωποι συγκεντρώθηκαν, χόρεψαν σε δυνατούς ρυθμούς και ήπιαν 

μπίρα. Δεν κρατούσαν αποστάσεις, ούτε φορούσαν προστατευτικές μάσκες. Ήταν όλα όπως 

ήταν πριν την πανδημία. Η εκδήλωση έλαβε χώρα ένα Σάββατο, στη μικρή πόλη Biddinghuizen 

της Ολλανδίας – με την έγκριση της κυβέρνησης. 

«Στο Biddinghuizen μετρήθηκαν οι 

θερμοκρασίες των παρτάκηδων στην 

είσοδο του φεστιβάλ, οι οποίοι έπρεπε να 

δείξουν όχι μόνο το εισιτήριό τους, αλλά και 

αρνητικό αποτέλεσμα σε εξέταση PCR. Σε 

όλους δόθηκε ένας αισθητήρας, τον οποίο 

έπρεπε να φορούν γύρω από το λαιμό τους, 

για την παρακολούθηση των κινήσεών τους 

και τότε μπορούσε να ξεκινήσει η 

διασκέδαση. Όταν μπήκαν μέσα, πολλοί 

άνθρωποι έπεσαν χαρούμενοι ο ένας στην 

αγκαλιά του άλλου. Μερικοί ξέσπασαν σε 

ζητωκραυγές, άλλοι το έριξαν στο τραγούδι. 

Τη διάθεση αυτό το Σαββατιάτικο πρωί στα 

μέσα Μαρτίου χαρακτήριζε η ευφορία.» - 

(Από την ίδια την πηγή) 

Το φεστιβάλ ήταν εκδήλωση στο πλαίσιο του έβδομου περιβόητου Εργαστηρίου Πεδίου 

(Fieldlab) σε μια σειρά πειραμάτων που συνδιοργάνωσαν η ολλανδική κυβέρνηση και ο κλάδος 

εκδηλώσεων της χώρας. Ο διευθυντής του προγράμματος Pieter Lubberts δήλωσε ότι στόχος 

ήταν να διαπιστωθεί πώς οι συναυλίες, οι θεατρικές παραστάσεις, οι αθλητικές εκδηλώσεις και 

τα συνέδρια μπορούν να διεξάγονται με ασφάλεια κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 

 

Προϋποθέσεις για καινοτομία και επιτυχία 

Η καινοτομία είναι ότι οι ερευνητές παρατήρησαν τη συμπεριφορά των συμμετεχόντων, 

κατέγραψαν τις διαφορές στη δυναμική της ομάδας και, στη συνέχεια, συνέκριναν τα ευρήματα 

με άλλες εκδηλώσεις. Στο Biddinghuizen οι συμμετέχοντες του φεστιβάλ έπρεπε να φορούν 
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προστατευτικές μάσκες και αισθητήρες για να παρακολουθούνται από τους ερευνητές οι 

κινήσεις τους, δηλ. με ποιους είχαν επαφή, για πόσο χρόνο και σε ποια απόσταση. «Όλοι έκαναν 

τεστ PCR για ανίχνευση του κορονοϊού 48 ώρες εκ των προτέρων και μόνο με αρνητικό 

αποτέλεσμα μπορούσαν να εισέλθουν στον χώρο του φεστιβάλ. Αυτό ήταν το κύριο μέτρο που 

πήραμε», είπε ο Lubberts. 

Η επιτυχία αυτής της καλής πρακτικής 

έγκειται στο ότι οι συμμετέχοντες στην 

εκδήλωση ελέγχονταν πέντε ημέρες μετά από 

κάθε εκδήλωση. Τα αποτελέσματα από τις 

πρώτες έξι εκδηλώσεις ήταν ενθαρρυντικά. 

«Από περισσότερους από 6.000 ανθρώπους 

που παρακολούθησαν αυτές τις εκδηλώσεις 

μέχρι στιγμής, βρήκαμε μόνο πέντε που 

μπορεί να είχαν μολυνθεί περίπου κατά τη 

διάρκεια της εκδήλωσης», είπε ο Voss. 

Αυτή η καλή πρακτική μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία ή να αναπαραχθεί οποτεδήποτε σε 

πειραματικό πλαίσιο (αλλά σε συνθήκες ασφαλείας). Χρειάζονται τραγουδιστές, συμμετέχοντες 

και ένας καλός λόγος για τη διεξαγωγή του πειράματος/της έρευνας. Οι προϋποθέσεις είναι, 

κυρίως, κοινωνικές και περιβαλλοντικές (αλλά και θεσμικές, εάν τα φεστιβάλ διοργανώνονται 

από δήμους ή άλλες ΜΚΟ, κλπ.). Η πρωτοβουλία και ο ανθρώπινος παράγοντας είναι που 

«υπαγορεύουν» αυτή την καλή πρακτική. 

 

Συμμετοχή εθελοντών  

Δεν ισχύει 

 

Ερωτήσεις αυτοαναστοχασμού  

1. Τι έμαθα από αυτή την καλή πρακτική; 
2. Τι μπορεί να επηρεάσει το κίνητρό μου να προσαρμοστώ σε νέα πολιτιστικά και 

δημιουργικά πρότυπα και να εγκαταλείψω τις παραδοσιακές μορφές παραστατικών 
τεχνών; 

3. Σε ποιο βαθμό πιστεύω ότι τα περιεχόμενα αυτής της καλής πρακτικής ήταν σημαντικά 
και χρήσιμα για μένα; 

 

 

Αυτή την ιστορία καλής πρακτικής ανέπτυξε το Κέντρο Προώθησης Διά Βίου 

Μάθησης (CPIP) της Ρουμανίας. 
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