
Kom mee de Westerbegraafplaats en Campo
Santo verlichten op Allerheiligen

Op dinsdag 1 november organiseert de Stad Gent samen met de vzw Reveil
ingetogen nocturnes op de Westerbegraafplaats en Campo Santo met livemuziek
en lokale levensverhalen. Breng een kaarsje mee naar de begraafplaats en zorg
mee voor een warme gloed op Allerheiligen.

Tijdens de nocturnes, die zowel op Campo Santo als op de Westerbegraafplaats
plaatsvinden van 17 tot 18.30 uur, brengen verschillende bands akoestische nummers en
komen verhalen van mensen die op de begraafplaats hun laatste rustplaats vonden terug
tot leven. Met de nocturne willen de vzw Reveil en de Stad Gent de begraafplaatsen
onderdompelen in een warme gloed van ingetogen muziek en lokale levensverhalen.

'Zo’n nocturne is een mooie gelegenheid voor Gentenaars om de
Westerbegraafplaats of Campo Santo te leren kennen of 1 november eens op een
andere manier te beleven. Sommige bezoekers die traditiegetrouw op Allerheiligen
langskomen voelen de behoefte om meer te doen dan enkel een pot chrysanten
bij een graf neer te leggen. Tijdens de nocturne kunnen ze een kaars meebrengen
en op die manier zorgen ze mee voor een warme gloed op de begraafplaats.'

— Sofie Bracke, Schepen van Burgerzaken



'Met mijn cultuurbeleid wil ik kunst op straat brengen, dichter bij de mensen, daar
waar iedereen het kan zien en beleven. Kunst kan betekenis geven aan een plaats
en met Reveil geeft de plaats ook betekenis aan de kunst. '

— Annelies Storms, Schepen van Cultuur

Programma

Op Campo Santo zullen An Pierlé, Isle of man, Sarah Algoet, Kingdom of Dillian en
Jacoba Vanderlinden nummers brengen.
Op de Westerbegraafplaats kunnen bezoekers nummers beluisteren van A sick of
Muse, Franssiss Browners Magnificant World, Philippe Suttels, Gloom en Barbara
Vlaeminck.

Tussen de stemmige muziek door worden een aantal mensen die op deze begraafplaats
hun laatste rustplaats vonden opnieuw tot leven gewekt met het vertellen van hun
levensverhaal. Het wordt een ode aan mensen van wie de meesten de
geschiedenisboeken niet zullen halen, maar wel onze lokale geschiedenis mee kleurden.
Het verhaal over de man die ‘Pierke’ via zijn poppenspel leven in blies, over hoe azalea's
Gent bekend maakten, over de oprichter van de ‘Rode Lijvekes’, …

Reveil is een non-profitproject dat mensen op 1 november dichter bij elkaar wil brengen.

Informatie:
Lieve Destoop, Groendienst, Departement Publieke Ruimte, tel. 0478 66 27 31, e-mail
lieve.destoop@stad.gent

Mevrouw Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme en
Evenementen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 51 44, e-mail:
schepen.storms@stad.gent

Mevrouw Sofie Bracke
Schepen van Burgerzaken en Protocol en
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand,
stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09
266 51 80, 
e-mail: schepen.bracke@stad.gent
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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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