
Gentse Feesten 2016 brengen een 'geflipt'
programma
Van vrijdag 15 tot en met zondag 24 juli 2016 vinden de 173ste GentseFeesten
plaats. De Stad Gent en de organisatoren zetten in 2016 meer dan ooitin op Gents,
kleinschaligheid en kinderen. Het volledige programma is vanaf zaterdag11 juni
2016 om 11 uur online te raadplegen via www.gentsefeesten.stad.gent en het
Gentse Feestenmagazine ligt ook dan tekoop bij diverse (dagblad)handelaars.

Gentse Feesten, een organisatie van velen voor velen

De Gentse Feesten bieden voor elk wat wils. De Gentse Feesten zijnook een organisatie
van velen. 227 organisatoren organiseren in totaal meer danvierduizend (4.071)
evenementen. 343 locaties, zoals pleinen, parken, zalen,tenten en monumenten worden
ingepalmd door Gentse Feestenactiviteiten. Van de4.071 evenementen, worden er 1.793
gratis aangeboden, zijn 386 evenementen inhet Gents dialect en zijn 687 evenementen
specifiek voor kinderen en jongeren.1.981 evenementen worden georganiseerd overdag,
tussen 11 en 18 uur. Daarmee wilde Stad Gent benadrukken dat er op de Gentse
Feesten zeker niet alleen ’snachts iets te beleven valt.
 

Kinderprogramma en programma op locatie

De Gentse Feesten wordengegarandeerd de tien leukste dagen van de grote vakantie. In
het Zuidparkorganiseert de Stad Gent in samenwerking met Ideefiks opnieuw Gentopia,
eenwonderkinderdorp met tal van gratis animatie, shows en attracties. Een heuse
Kleurenstoet vertrekt op zaterdag 16 juli om 14 uur aan het Baudelohof en neemtalle
kinderen mee richting Zuidpark.
Het Jeugdcircusfestival organiseertworkshops en spectaculaire acrobatische shows in het
Baudelopark.
 
Ook de Oude Beestenmarkt krijgt dit jaar een nieuwe invulling met het evenement
Beestenboel. Beestenboel wordt een gezellige oase van rust tijdens de drukkeGentse
Feesten. Met een divers aanbod aan leuke activiteiten voor jong en oud(petanque,
kubbing, bandenberg, kinderanimatie, enz.), ambachtelijke enkindvriendelijke
versnaperingen en een groen decor, wordt dit de perfectepitstop aan de rand van de
feestzone.
 

http://www.gentsefeesten.stad.gent/


Op de Korenmarkt kunnen kinderendeelnemen aan ‘TalGent’, een jongerenwedstrijd die
op zoek gaat naar jong Gentstalent.
Verder staat er een grote foor op de Vrijdagmarkt, is het alle dagen pret in de
Kammerstraat en kunnen de kinderen terecht in diverse zalen voor een leuke
theatervoorstelling of kinderdisco.
 
De Gentse Feesten zijn er vooriedereen, ook voor wie niet tot in het centrum van Gent
kan komen. De DienstEvenementen, Feesten, Markten en Foren investeert opnieuw in
een programmatiein het ziekenhuis. Artiesten van Puppetbuskers en MiramirO brengen
een mooievoorstelling in het kinderziekenhuis Prinses Elisabeth van het UZ Gent. En inzes
rust- en verzorgingstehuizen van Gent wordt een seniorennamiddaggeorganiseerd met
optredens van Lily Castel, Nico Lenny en Noël Fack.

Gentse Feestenmagazine, een handige gids in het
duizelingwekkendprogramma

Roularta Media Group zorgde inopdracht van de Stad Gent opnieuw voor het alom
bekende handige en compacteGentse Feestenmagazine. Het Feestenmagazine, dat deze
keer een stevige faceliftkreeg, is vanaf zaterdag 11 juni te koop bij diverse
dagbladhandelaars en in deStadswinkel aan 2 euro. Naast de nieuwe ‘look & feel’ ,
reportages, hetprogramma van de feestkernen (dagkalender) en de themakalender omvat
hetmagazine nu voor het eerst twee interessante katernen.
De Gentse artiesten stellen zichvoor in de katern ‘Gentse Selectie’ en voor de families
met kinderen is er de‘feestengids voor Pierkes en Pubers’. Omwille van een fout bij het
drukken zijnde twee katernen niet uitneembaar, maar vanaf volgende week krijgen de
koperseen afzonderlijke bundel gratis bij de aankoop van het magazine. 

Nieuwigheden in de organisatie

Alle vergunde (inter)nationalestraatartiesten van de Gentse Feesten zijn automatisch
ingeschreven voor dewedstrijd ‘Strafste Straatartiest/Strafste Straatmuzikant’. Een jury zal
gedurende de tien dagen in de Gentse Feestenzone op zoek gaan naar originele
straatanimatie en beslissen wie het publiek het meest kan begeesteren. Er wordt
gestreden in twee categorieën. De Strafste Straatmuzikant mikt op alleartiesten die een
instrument bespelen. De Strafste Straatartiest houdt zichbezig met acrobatie, jongleren,
theater of zoveel meer, alle acts behalvemuziek. Binnen de twee categorieën is er een
geldprijs van 2.000 euro voor dewinnaar, 300 euro voor de tweede en 200 euro voor de
derde gerangschikte. Meteen gezond competitiegevoel tracht de Stad Gent het beste van
elke artiest naarboven te halen en vooral vaklui naar Gent te lokken.



Op vier locaties in de GentseFeestenzone zullen lockers worden geplaatst waar de
bezoekers hun rugzakken,motorhelmen of andere zaken in kwijt kunnen of waar ze hun
gsm veilig kunnenachterlaten en opladen.
Om de Gentse Feestenbezoekerwegwijs te maken naar de verschillende feestkernen, zal
er op een achttallocaties verspreid in de zone bewegwijzering komen op een fluogele
vlaggenmast.
De openbare toiletten blijven ookdit jaar gratis en we breiden de capaciteit verder uit. De
Stad Gent investeerthier jaarlijks meer dan 200.000 euro in. Onze toiletten zijn bovendien
voor heteerst genderneutraal, iedereen is dus welkom op elk openbaar toilet.
Tijdens de Gentse Feesten wordt ernogal wat bier gehesen. De Gentse stadsbrouwerij
De Wilde Brouwers demonstreerttijdens de Gentse Feesten op het F. Laurentplein  hoe
ze van afvalwater een lekker biertjebrouwen. Ook de  Universiteit Gent zaltijdens de
Gentse Feesten een recuperatieproject voorstellen. Zij zullen terhoogte van het Belfort
aantonen hoe urine kan verwerkt worden totproceswater. 

Gentse Feesten online

Het Gentse Feestenprogramma isvanaf zaterdag 11 juni 2016 om 11 uur te raadplegen op
de website www.gentsefeesten.stad.gent  Wie geïnteresseerd is in de laatste nieuwtjes,
kan zich abonneren op de dagelijkse nieuwsbrief die vanaf donderdag 14 juli 2016wordt
verstuurd. Daarnaast zijn de Gentse Feesten ook te volgen op sociale media:
www.facebook.com/Gentsefeestenen twitter.com/GF2016

Gentse Feesten als digitale proeftuin

Zes jaar geleden werden de basisgegevensvan het Gentse Feestenprogramma voor de
eerste keer als ‘open data’ gepubliceerd.Dat wil zeggen dat app-ontwikkelaars die data
konden gebruiken om de ultiemeGentse Feestenapp te maken. Jaar na jaar zagen we het
gebruik en het aantalgebruikers van de apps groeien.
 
Ook dit jaar worden de datagepubliceerd, aangevuld met een hele reeks data rond
parkeren en mobiliteittijdens de Gentse Feesten. De oplossingen die hiermee mogelijk
gebouwd worden,zullen dus tijdens de Gentse Feesten operationeel zijn. 

Bereikbaarheid

http://www.facebook.com/Gentsefeesten
http://www.gentsefeesten.stad.gent/


OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt dezeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid vaneen metropool. Met meer dan 255.000 inwoners en 72.000
studenten is Gent detweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokaleoverheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan eenopen, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.

Per dag zakken gemiddeld 140.000mensen af naar Gent voor de ‘Fieste’. De Stad Gent,
De Lijn en de NMBS doen eralles aan om de weg naar en van de Feestenzone op een
optimale manier teorganiseren. Alle vervoersmogelijkheden werden op een rijtje gezet en
zijnterug te vinden in het Gentse Feestenmagazine en op de websites
www.gentsefeesten.stad.gent/bereikbaarheid en www.mobiliteit.gent/gentsefeesten

Informatie
Dienst Evenementen, Feesten,Markten en Foren, Wiedauwkaai 49A, 9000 Gent, tel. 09
269 46 00, fax 09 269 46 59, e-mail efmf@stad.gent
Contactpersoon: Jeroen DeSchuyteneer, directeur, tel. 09 269 46 00, e-
mail jeroen.deschuyteneer@stad.gent

 
Bevoegd

De heer Christophe Peeters, schepen van Financiën, Feesten, Middenstand en
Innovatie, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 50, fax 09 266 5069, e-
mail schepen.peeters@stad.gent
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