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Een bescheiden start
Urgent.fm ontstond als studentenvereniging in 1994 aan de Gentse
faculteit Rechtsgeleerdheid. Met
een subsidie van de universiteit
werden de opnames gemaakt en
de zendtijd werd aangekocht bij
een nabije lokale radio. Wekelijks
werd op deze manier 30 uur ‘radio
gemaakt’.

In 2002 vervoegde Sven De Coninck
de Urgent.fm-ploeg als coördinator. Een hele uitdaging, vertelt hij:
“Ik combineerde deze taak met
een voltijdse functie als assistent.”
Hoewel het een zware opdracht
was, blikt hij trots terug op het
resultaat. De nodige financiële middelen werd bijeengebracht voor
de bouw van een studio, er kwam
een zendinstallatie en de zender
kreeg een erkenning met een eigen
frequentie die de stad Gent dekt.
In 2004 was Urgent.fm een echte
stadsradio voor jongeren.
Momenteel heeft Urgent.fm tot
2012 een engagementsverklaring
afgesloten met de universiteit.
Ook kan de zender via de UGentsubsidies een fulltime-personeelslid
in dienst nemen en nemen de
Urgent’ers tegen het einde van de
zomer hun intrek in de nieuwe radiostudio’s aan het Stalhof.
Lof en eer
In 2008 bekroonde de Stad Gent
Urgent.fm met de Cultuurprijs.
Een externe jury omschreef de
zender als ideale voedingsbodem
voor radio- en muziektalent en

als belangrijk uithangbord voor
pop en cultuur in Gent. De zender
speelt een nadrukkelijke rol bij het
lanceren van jonge muziekgroepen
en neemt door haar eigenzinnige
muziekkeuze een aparte plaats in
binnen het radiolandschap.
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Urgent.fm is uitgegroeid van een bescheiden lokale studentenradio tot een
professionele jongerenzender. De

Vandaag barst Urgent.fm uit zijn
voegen. De huidige locatie voldoet
met zo’n 200 vrijwilligers niet
meer aan de noden. Op de nieuwe
werkplek kan de jongerenzender
professioneel groeien. De studio’s
zullen akoestisch perfect zijn en
rekening houden met de nieuwe
geïntegreerde vorm van radio
maken. De 150 jaarlijkse liveoptredens kunnen op deze manier veel
kwalitatiever worden opgenomen.
“De nieuwe locatie gaat ons een
nieuwe boost geven. Vanuit de
redactie kijken we in de studio,
waardoor er een sterke interactie
ontstaat tussen de verschillende
aspecten van de werking. Er zal
meer ruimte zijn om creatief met
radio aan de slag te gaan”, vertelt
Sven De Coninck.
Sven De Coninck is naast Urgent.fmvoorzitter ook coördinator van
het REC Radiocentrum, een kenniscentrum rond alles wat met
radio te maken heeft. Ook het REC
Radiocentrum wordt binnenkort
ondergebracht op de nieuwe locatie. “De UGent engageert zich doelbewust tot media. Vandaar ook
de vlotte samenwerking”, aldus
De Coninck.“En ik durf dit gerust
toegeven: zonder de UGent zou
Urgent.fm niet mogelijk zijn.”

komende weken nemen de redactieleden
en dj’s hun intrek in de gloednieuwe
studio’s aan het Stalhof in Gent. Hoog
tijd voor een portret van deze energieke en ietwat eigenzinnige radiozender,
die in 2008 nog bekroond werd met
de Cultuurprijs van de Stad Gent.
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Brecht Vanmeirhaeghe
in de studio, gestart
bij Urgent.fm en nu
presentator bij Radio 2.

