
Het EUROCITIES Culture Forum vergadert op 26
en 27 oktober 2017 in Gent

Het EUROCITIES Culture Forum vergadert op 26 en 27 oktober 2017 in Gent. Zo’n
130 beleidsmakers uit heel Europa zullen eraan deelnemen. Het centrale thema is
‘The role of culture in shaping third places in cities’. 'Third places' zijn tijdelijke of
permanente plaatsen die we delen met anderen en die dus belangrijk zijn voor de
gemeenschap: van creatieve plekken over cultuurcentra tot cafés. De Nederlandse
architect, creatieve gids en schrijver Aat Vos is key note speaker. Op 25 oktober is
Gent ook gaststad voor de afsluitende conferentie van het ‘Culture for Cities and
Regions’–project.

EUROCITIES

EUROCITIES is een netwerk van Europese steden  van 250.000 inwoners en meer. Het
netwerk ging in 1986 van start en brengt beleidsmakers van 140 grote steden uit 36
landen samen. EUROCITIES behartigt de belangen van zijn leden en gaat daartoe in
dialoog met de Europese instellingen in een breed scala van thema's die steden
aanbelangen.

In zes thematische forums (Culture, Social Affairs, Economic Development, Mobility,
Knowledge Society en Environment), in verschillende Werkgroepen, en via projecten en
evenementen, kaart EUROCITIES de agenda van steden in het Europese beleid aan en
doen de leden aan kennisdeling en uitwisseling van innovatieve praktijken.



Momenteel is Daniël Termont, burgemeester van Gent, voorzitter van het EUROCITIES
Executive Committee.

Het EUROCITIES Culture Forum vergadert tweemaal per jaar. De najaarszitting 2017
gaat op 26 en 27 oktober door in Gent. Zo’n 130 beleidsmakers uit heel Europa zullen
eraan deelnemen.

Ook de vijf werkgroepen van het Culture Forum komen in Gent samen. Die behandelen
volgende thema's: Creative Industries; Public Art; Young People and Culture; Access to
Culture; Culture as a Resource.

Third places

Het centrale thema van het EUROCITIES Culture Forum in Gent is ‘The role of culture in
shaping third places in cities’. Het concept ‘third places’ werd in de jaren ’70 gelanceerd
door de Amerikaanse socioloog Ray Oldenburg die stelde dat thuis de eerste en de
werkplek de tweede ‘place’ in ons leven is. ‘Third places’ zijn tijdelijke of permanente
plaatsen die we delen met anderen: van creatieve plekken over cultuurcentra en
buurttuinen, tot bibliotheken, koffiehuizen en cafés. ‘Third places’ zijn belangrijk voor de
gemeenschap, voor de democratie, en voor burgerengagement.  

De Nederlandse architect, creatieve gids en schrijver Aat Vos bouwt verder op de ideeën
van Oldenburg. Vijf pijlers zijn voor hem cruciaal in ‘third places’: people, place,
experience, product en future. Aat Vos is de keynote spreker van het EUROCITIES
Culture Forum in Gent.

Ook afsluitende conferentie ‘Culture for Cities and Regions’-
project

Voorafgaand aan het EUROCITIES Culture Forum is Gent op 25 oktober ook gaststad
voor de afsluitende conferentie van het initiatief ‘Culture for Cities and Regions’.
Gefinancierd door het ‘Creative Europe’ programma van de Europese Unie onder leiding
van EUROCITIES, samen met KEA European Affairs and ERRIN (European Regions
Research and Innovation Network).
‘Culture for Cities and Regions’ liep over drie jaar, onderzocht  het belang van cultuur in
Europese steden en plaatste het in de kijker via onder meer de uitvoerig gestoffeerde
website www.cultureforcitiesandregions.eu.

http://www.cultureforcitiesandregions.eu/


OVER STAD GENT

Tijdens hun verblijf in Gent zullen de deelnemers van het EUROCITIES Culture Forum
kennis maken met uiteenlopende culturele plekken in onze stad. Staan alvast op het
programma: het STAM, Muziekcentrum De Bijloke, de Minard schouwburg, De Krook, het
Designmuseum, het Gravensteen, NEST, de Zebrastraat, De Centrale en De Expeditie.

Annelies Storms, schepen van Cultuur, was van 2014 tot en met 2016 voorzitter van het
Culture Forum.

'Mijn twee jaar als voorzitter van het EUROCITIES Culture Forum waren zeer
boeiend en leerrijk. Ik kwam op onverwachte plekken en ontmoette inspirerende
collega’s van overal in Europa. Het was verfrissend om te ontdekken hoe andere
steden gelijkaardige uitdagingen als in Gent aanpakken. Na elke vergadering
keerde ik met tips terug naar Gent. Gent is nu - voor het eerst! - gaststad van het
EUROCITIES Culture Forum. Dit biedt de kans om de culturele rijkdom van onze
stad tonen aan onze Europese collega’s. Ik hoop dat onze Gentse aanpak hen
inspireert en dat ze naar huis terug keren met het beeld van een dynamische
cultuurstad in hun geheugen geprint.'

— Annelies Storms, schepen van Cultuur

Informatie:
Bart Doucet, adviseur,Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd - staf, tel. 09 269 84 70, e-
mail bart.doucet@stad.gent

Bevoegd

De heer Daniël Termont
Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 50 00, fax 09 266 50 19, e-
mail: burgemeester@stad.gent

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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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.
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