
De tweede uitdaging van 'Game of Ghenteneers'
is bekend: zet een koningsmoord in scène

De wijkwedstrijd 'Game of Ghenteneers', waarbij buurtbewoners en
studenten uit Coupure Links en Rechts zoveel mogelijk met elkaar in
contact moeten komen, wordt vervolgd. Op woensdag 19 oktober 2016
organiseerde iedere wijk als eerste uitdaging een feestje. Voor de tweede
uitdaging die op die avond gelanceerd werd, knoopt men opnieuw aan bij
Game of Thrones. Na het bacchanaal wordt nu aan de bewoners gevraagd
om een koningsmoord na te spelen. Ze kunnen dat doen in de stijl van de
bekende tv-serie, maar het kan ook heel eenvoudig met kroon en zwaard.

Tweede ronde



De Stad Gent schotelt de twee Gentse studentenbuurten een tweede uitdaging voor. De
buurt die het beste een scène van een koningsmoord kan uitbeelden met studenten én
buurtbewoners wint de tweede ronde van 'Game of Ghenteneers'. Dat is een
wijkwedstrijd met als inzet de titel ‘Strafste Studentenbuurt van het Jaar’.

Om te kunnen meedoen aan de uitdaging geldt een regel: het moet een tafereel
zijn waarin zowel een buurtbewoner als student te zien is. Doel is opnieuw om
buurtbewoners en studenten samen te brengen om de uitdaging tot een goed
einde te brengen.

— Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Punten verdienen

Foto’s van de koningsmoord kunnen op sociale media gepost worden vanaf donderdag
20 oktober 2016. Inwoners van de wijk Coupure Links kunnen dit met #GOGCL doen,
inwoners van de wijk Coupure Rechts met #GOGCR. Deze tweede uitdaging loopt tot en
met dinsdag 15 november 2016. Op dinsdag 22 november 2016 worden punten
uitgedeeld voor de meeste foto’s, foto’s met de meeste likes en de mooiste foto’s. Homo
Turisticus Jan Matthys kiest er de mooiste uit.
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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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