
'Sorry, Not Sorry Festival' zet straatkunst in de
kijker in de Oude Dokken
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Op zaterdag 23 en zondag 24 september 2017 vindt de tweede editie van het gratis
straatkunstfestival 'Sorry, Not Sorry' plaats op en rond het water van de Oude
Dokken. Jong en oud kunnen streetart in al zijn facetten ontdekken tijdens graffiti-
en skatejams, workshops, performances, concerten en een beeldend
kunstenparcours.

Twee dagen straatkunst in de Oude Dokken

Tijdens 'Sorry, Not Sorry' vormen de Oude Dokken een weekend lang de setting voor
straatkunst in de breedste zin van het woord. Zowel lokale als internationale
graffitiartiesten en beeldende kunstenaars tonen hun kunsten en gaan in dialoog met de
industriële omgeving. Van indrukwekkende muurschilderingen op de oude fabrieksgevels
tot installaties op de blauwe kranen en een drijvend zebrapad in het water.



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een

'Kunst moet je niet alleen gaan bekijken in een museum. Het moet je overkomen.
Verbazen. Het moet zich zo aan je opdringen dat je er spontaan over gaat
nadenken. Dat is wat kunst moet doen. Ons beroeren. Daarom zetten we als stad
zo sterk in op streetart.'

— Annelies Storms, schepen van Cultuur

De site is een stadsdeel in volle ontwikkeling en daardoor ook een broeihaard voor
creatieve tijdelijke invullingen van de voormalige fabriekspanden. DOK aan de
Koopvaardijlaan, skaterscollectief BIY aan de Afrikalaan en Bar Bricolage aan het
Houtdok vormen de meetingpoints van het festival en vullen samen met talloze andere,
Gentse partners het programma aan met workshops, poetry slams, concerten, exposities
en skate jams.

Teken mee aan de affichecampagne van 'Sorry, Not Sorry'

Er schuilt een straatkunstenaar in ieder van ons. Dat kunnen bezoekers niet enkel
ontdekken tijdens de workshops op het festival, maar ook op voorhand. Iedereen wordt
opgeroepen om via de festivalwebsite de affichecampagne van 'Sorry, Not Sorry' mee te
ontwerpen. Via een online tekentool kunnen simpele krabbels of heuse kunstwerken
getekend en opgeslagen worden. De resultaten zullen worden tentoongesteld tijdens het
festival, op een grote wall of fame.

Informatie
Albane Vangheluwe, Cultuurdienst, tel. 09 269 84 80, e-mail
albane.vangheluwe@stad.gent
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Mevrouw Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme, en
Evenementen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 51 45, e-mail:
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compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 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.
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