
Gentse Feesten 2016: early bird zondag 24 juli

Cijfers en weetjes



Zaterdag 23 juli bezochten 170.000 mensen de Gentse Feesten (in 2015: 160.000).
De Lijn kende een topdag, met 40.300 reizigers, waarvan 38.000 feestvierders op
pendeltram 1 en 2.300 op de Feestbussen. Dat is 12% meer dan vorig jaar.
Politioneel: 73 wildplassers kregen zaterdag een GAS boete (in 2014: 72), waarvan 57
in de feestkern. 24 wagens werden getakeld en er waren 348 verkeersinbreuken.
Het Rode Kruis verzorgde 144 personen in de Feestzone, 8 personen werden
afgevoerd naar de ziekenhuizen.
De straatanimatie-wedstrijd in de
- categorie ‘muziek’ werd gewonnen door ‘BrazzMaTazz’ (een Gentse jazz Brassband
bestaande uit 20 groepsleden), zij ontvangen 2.000 euro. De tweede plaats gaat naar
‘Famba’ uit Gent (een vrouwelijk gezelschap, dat Braziliaanse ritmes speelt), zij
ontvangen 300 euro. Derde plaats is voor ‘Joris de Meester’ uit Gent (band bestaande
uit 4 leden die speelt met een zelfgemaakt buizeninstrument), hij ontvangt 200 euro.
- categorie ‘niet-muziek’ gaat de hoofdprijs naar 3 Spaanse circusartiesten. Zij
ontvangen 2.000 euro. De tweede plaats (goed voor 300 euro) ‘Allessandro Carocci’ uit
Brussel, die samen met nog 2 vrienden een komische show bracht. Op de derde plaats
(200 euro) vinden we Brend Van Kerckhove, zij ontvangen 200 euro.
De organisatoren kenden een zeer drukke en erg geslaagde avond. Trefpunt was zeer
tevreden over de opkomst in het Baudelo en Sint-Jacobs, maar ook alle
binnenvoorstellingen (klassiek, debatten, …) van Trefpunt lokten volle zalen. De
Graslei werd even afgesloten, De Groentenmarkt werd 2x afgesloten en ook
Boomtown moest worden afgesloten. De Beestenmarkt is tevreden over de eerste
editie. Puppetbuskers klokt af met 99 optredens en zijn heel gelukkig met de
bezoekersopkomst. Xavier van CircQ ging op zoek naar een vervolgtraject voor zijn
medewerkers op Batahlan en is sindsdien spoorloos.
Aan Polé Polé, ter hoogte van het Marriott hotel, werden 16 dozen met herbruikbare
bekers van Mort Subite gevonden. De rechtmatige eigenaar mag zich melden in de
Proeftuinstraat.

In de kijker

Vanaf 14 uur is er de Markt van de Lege Portemonnees, een grote feest- en avondmarkt
aan de Predikherenlei en Ajuinlei. Vanavond om 20.30 uur is er het Bal 1900 op de
Kouter, omstreeks 23 uur vertrekt ook  daar de Kaarskensstoet, met prominenten en
dansers, richting Korenmarkt. Voor de Vlaamse schlagerfans is er om 23.30 uur Christoff
& Lindsay op het Sint-Baafsplein.
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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.
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