
Laatste kans om je dromen waar te maken bij de
Wens Tram

Wie nog creatieve wensen heeft of een workshop wil bijwonen aan de Wens Tram,
zal snel moeten zijn. De tram is immers gestart aan de trip richting laatste halte,
namelijk de einddatum 30 oktober. Je kan er nog elke woensdagmiddag van 13 tot
17 uur en zaterdagmiddag van 15 tot 19 uur terecht. Want de Wens Tram blijft de
tram waar iedereen op wacht, met als volgende halte: jouw dromen. 

De Wens Tram is begin oktober gestart op de Kouter en zal daar over een tiental dagen
ook eindigen. Eigenlijk heeft hij nooit gereden, maar toch hadden bezoekers na elke
halte het gevoel dat ze ergens anders waren, onder het motto 'Wij toveren elke keer de
Kouter om naar jouw wens.' Bij elke 'halte' stond een ander aspect van jeugdcultuur
centraal.



'Gent is niet enkel een kind-, maar ook een jeugdvriendelijke Stad. Kinderen
krijgen een plek in het centrum, zoals het speelplein in Klein Turkije, de
speelpleinwerking in de Stadshal deze zomer of de halloweenfuif in het
Gravensteen als afsluiter van de Jong & Wijze Maand. Maar ook jongeren maken
mee de stad. Een stad die een tram op een van haar centrumpleinen een maand
lang ter beschikking stelt aan jongeren om er hun eigen ding te doen: dat is een
primeur!'

— Elke Decruynaere, schepen van Jeugd

Activiteiten

De eerste haltes van de Wens Tram (activiteiten rond jeugd en theater en poëzie en
freestyle) zijn intussen al bereikt, maar wie wil kan wel nog opstappen voor de derde
halte (graffiti en artworks) en de vierde halte (ecologie en muziek).

Zo wordt er op zaterdag 22 oktober een demonstratie paaldansen gegeven. Op
woensdag 26 oktober ligt de focus dan weer op ecologie en muziek met Trashbeatz, een
organisatie die kinderen en jongeren muziek leert maken met gerecycleerd afval. Op 26,
29 en 30 oktober neemt Trashbeat, in samenwerking met muziekclip.be, zelfs een clip op
in en rondom de Wens Tram. Je stelt je eigen drumstel samen uit allerhande waardeloos
materiaal zoals potten, pannen, ketels, blikjes, bidons, enz. Jongeren die willen
meespelen in de clip kunnen zich melden via figuratie@muziekclip.be.

Het laatste weekend, op zaterdag 29 en zondag 30 oktober, sluit de Wens Tram af in stijl
met verschillende verrassingsacts.

'De WensMens slaagt erin om een reeks actoren uit de Gentse urban culture te
verzamelen rond de Wens Tram en zo het rijke jeugdculturele aanbod in Gent op
de kaart te zetten.'

— Elke Decruynaere, schepen van Jeugd

'De tram staat dan wel stil maar toch zijn we er al in geslaagd om met verbeelding
en de verschillende artiesten mensen naar de verre uiteindes van de wereld te
brengen. Het is ook fantastisch om zoveel kinderwensen in vervulling te laten
gaan. Heel wat artiesten zorgen voor de nodige omkadering en er staan nog heel
wat workshops en activiteiten op het programma.'

— Ian Ghysels, de Wens Mens
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http://muziekclip.be/


Jong & Wijze maand

De Wenstram is slechts een van de activiteiten die plaatsvinden tijdens de Jong & Wijze
maand in oktober. In totaal worden er meer dan 80 activiteiten georganiseerd voor
kinderen, jongeren, ouders en scholen.
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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.

 Informatie
Tina Van Acker, kindersecretaris Jeugddienst Gent, gsm 0471 33 19 51, e-mail
tina.vanacker@stad.gent

Bevoegd

Mevrouw Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding en
Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent,
tel. 09 266 50 78, e-mail:
schepen.decruynaere@stad.gent
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