
Ook in 2017 neemt De Centrale iedereen mee op
wereldreis

Naast de nieuwe artistieke ontmoetingsruimte ENTR, staat ook De Centrale in 2017
garant voor concerten die een weerspiegeling bieden van de huidige samenleving.
Voor Gentenaars van diverse pluimage en hun gasten van heinde en verre. Zet dus
een van de vele concerten van De Centrale in uw agenda van 2017.

ENTR, een culinaire vrijzone met plaats voor tal van nieuwe ontmoetingen, opende in
december de deuren. Vanaf januari staan verschillende caféconcerten op de affiche.
Klein, intiem en gratis toegankelijk.

Programma De Centrale

Naast de caféconcerten bijt Juliana Yazbeck de spits af in de Kelderzaal op 13 januari.
Deze Libanees-Amerikaanse singer-songwriter zingt in het Engels en Arabisch over
gender, ontheemding en identiteit. Ze mengt op haar eigen manier klassieke
muziektradities met soul, hiphop & slam poetry.



Na het unieke concert van Ricardo Ribeiro, een van de opvallendste nieuwe fadosterren,
op 19 januari, ontvangt De Centrale een opkomende ster van de Turkse popfolk op
zondag 22 januari: Necdet Kaya & groep! Op 27 januari maken we in de Turbinezaal
voldoende plaats voor de nieuwjaarsreceptie van De Centrale. Te midden van de
nieuwjaarswensen zorgt A School Called Tribe voor een licht ontvlambare cocktail van
hiphop, slam poetry & jazz.

Net voor valentijn staat een hartverwarmende muzikale drie-eenheid op het podium:
multi-instrumentalist Mola Sylla samen met koraspeler Bao Sissoko en violist Wouter
Vandenabeele. Van 16 tot 19 februari staat de baglama centraal tijdens het tweede
Gentse baglamafestival in samenwerking met twee conservatoria van Istanbul, het
Hogent en het Muzikantenhuis. Februari sluit De Centrale af met een fenomenaal ethno-
jazztrio Trio Peter Ralchev/ Angel Dimitrov/ Stoyan Yankulov. Virtuositeit, improvisatie en
subtiliteit zijn slechts enkele kenmerken van deze opmerkelijke Balkanmuzikanten!

MIDIMIX-abonnement: maak vijf concerten uit het zuiden van Europa mee voor 75 euro
(Uitpas: 65 euro).



Caféconcerten ENTR

10 januari 2017: Daithi Rua, Ierse singer-songwriter

17 januari 2017: Steven De Bruyn & Pieter-Jan De Smet



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 256.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.

31 januari 2017: Myrddin & Nathan Daems, flamenco en co

7 februari 2017: Nara Noïan’s Trio, Oriental Express

14 februari 2017: Kafé Türk – Sevda Türküleri, Turkse liefdesliederen, Deniz Günes &
Hilde De Clercq
21 februari 2017: Trio Flamenco, Noche Flamenca

28 februari: 2017: Steven De Bruyn & DJ Vindictiv

Informatie
Nele Goethals, De Centrale, tel. 09 265 98 28, e-mail decentrale@stad.gent

Bevoegd

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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