
De Centrale stelt herfstprogramma voor

Maimouna Youssef

Turkse muzikanten, Marokkaanse dansers, comedians, Griekse topartiesten,
Mediterrane klanken ... zorgen voor een boeiend herfstprogramma in intercultureel
muziekcentrum De Centrale. Een greep uit het aanbod voor november en
december.

Comedy

In november wordt De Centrale hét kruispunt van livemuziek, comedy & gesproken
woord. Arbi El Ayachi laat op donderdag 3 november een grote dosis fijne humor op het
publiek los met volgende comedians: Latif Aït, Maimouna Youssef (VS), Younness
Mernissi en Luisa Omielan.

Boya



Een week later verleggen jonge muzikale talenten hun grenzen in het multidisciplinaire
project BOYA. Turkse muzikanten, Marokkaanse dansers, beatboxers, rappers
ontmoetten elkaar de afgelopen weken in Turkije, Marokko en België. Op donderdag 10
november is de Turbinezaal van hen om het resultaat van deze artistieke ontmoetingen
op het publiek los te laten.

Elena Ledda

Met het Elena Ledda Quintet haalt de Centrale op woensdag 30 november de muzikale
tradities van de Middellandse Zee naar Gent. Gezongen in de vreemde taal van Sardinië,
brengt Elena Ledda universele liederen over geboorte, leven & dood. Nu eens bitter en
dan weer zoet, de stem van deze zangeres zal zowieso imponeren.

Slimste Marokkaan

Op dinsdag 6 december, de feestdag van Sinterklaas, wordt de Centrale het decor van
"Wie is de slimste Marokkaan? - DE KWIS". Tijdens deze gezegende hilarische
quizavond, verzorgd door vzw Cirq, komen we eindelijk te weten wie het meest van alle
'soukhs' thuis is.

Yad-e Doust

Mohammad-Reza Lotfi, een groot Iraans meester, inspireerde het jonge en vrouwelijk
ensemble Yad-e Doust tot een mooi en gevarieerd instrumentaal & vocaal-instrumentaal
programma. Klassieke Iraanse klanken die op zaterdag 10 december ongetwijfeld zullen
blijven hangen in de industriële charme van de Turbinezaal.

Istanbul Ekspres Festival

Last but not least ... Geen novembermaand zonder een Istanbul Ekspres Festival. Voor
een derde jaar op rij brengen de Handelsbeurs en De Centrale de muzikale broeihaard
van Istanbul naar Gent. Tijdens deze editie, van 11 tot 20 november, krijgen de Turkse
muzikanten het gezelschap van Griekse vrienden. Hun muzikale geschiedenis gaat
immers eeuwen terug. Tijd voor een feestje om deze culturele banden te vieren!

Hommage aan Wannes Van de Velde en Georges Brassens



Als we de jaarwisseling naderen, ontvangt De Centrale een aantal fijne artiesten die een
muzikale hommage aan Wannes Van de Velde en Georges Brassens brengen.
Brassologie, uit liefde voor de muziek, op donderdag 22 december live in de Turbinezaal.
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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
Nele Goethals, persverantwoordelijke De Centrale, gsm 0485 99 46 69,

e-mail nele.goethals@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
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