
Fotofestival 80 Days of Summer sluit af met
bijzondere evenementen

De zomer van 2017 loopt bijna op zijn einde, en dus sluit ook het fotofestival 80
Days of Summer in Gent bijna de deuren. Als uitsmijter organiseert Historische
Huizen Gent nog enkele bijzondere evenementen. Geen fijnere manier om die lange
zomer vol fotografie af te sluiten dan met een extra portie kijk- en luisterplezier in
de magische decors van de Historische Huizen.

De Donkere Kamer: Een selectie fotografen

Op 15 september zakken bekende fotografen af naar Gent om in Vooruit over hun
projecten te vertellen tijdens Donkere Kamer #8. Hoofdgast is de Franse
Magnumfotograaf Antoine d’Agata, die zijn project ‘Désordres’ voorstelt.

Frederik Buyckx, de Sony World Photographer winnaar van 2017, en Tim Dirven,
persfotograaf bij De Morgen, praten met gastvrouw Anna Luyten en gastheer Frank Raes
over recent werk. Ook de Nederlandse fotografe Renate Beense stelt haar project
‘gewoon pa’ voor en het curatorenteam van het Antwerpse FOMU presenteert een
nieuwe selectie van .tiff-fotografen.



Vaste waarde Stijn Meuris brengt zijn gesproken column over fotografie. Aan het eind van
de avond gaan ook deze keer drie jonge fotografen naar huis met een deel van de
inkomgelden om een nieuwe project te financieren. In drie minuten stellen zij hun
projecten voor.

Praktisch
Op 15 september 2017 om 20 uur in Vooruit, Sint-Pietersnieuwstraat, 9000 Gent, i.s.m
Sluitertijd vzw en Vooruit.
Tickets: 10 euro.

#Slide – Fotografie als performance

Op de dag van Ode Gand brengt Bending the Frame met #Slide in de Sint-Pietersabdij
een heerlijke muzikale manier om fotografie te beleven. Muzikale duizendpoten zoals
Rudy Trouvé (ex-Deus) en Aldo Struyf (bandleider Mark Lanegan en ex-Millionaire)
gaan in de eeuwenoude Sint-Pietersabdij voor een intieme jamsessie met fotografie als
rode draad. Virtuoos als ze zijn, weten ze als geen ander beeldende foto’s een derde
dimensie te geven met hun muziek. Een slideshow, versterkt door de op maat gemaakte
soundtrack en live uitgevoerd door de muzikanten.

Praktisch
#Slide, op 16 september 2017 in de Sint-Pietersabdij (Kapittelzaal), Sint-Pietersplein,
9000 Gent, i.s.m. Bending the Frame vzw

Programma

http://persruimte.stad.gent/images/258215


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 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.

20 uur: Pieter ten Hoopen & Tip Toe Topic feat Joris Caluwaerts
20.50 uur: Sohrab Hura & Hannes d’Hoine + Sjoerd Bruil
21.20 uur: Sébastien van Malleghem & Aldo Struyf (vooropgenomen muziek)
22 uur: Anton Coene & Rudy Trouvé met special guests en ondersteuning door Nacht
Collectief

Deuren om 19.30 uur  - concert om 20 uur, einde voorzien rond 22.30 uur.
Tickets: 15 euro (vvk) | 18 euro (adk)

Informatie
Anke D'Haene, IVA Historische Huizen Gent, tel. 09 266 85 14, e-mail
anke.dhaene@stad.gent

Bevoegd

Mevrouw Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme, en
Evenementen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 51 45, e-mail:
schepen.storms@stad.gent
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