Licht- en videokunst tijdens Bring Your Own
Beamer in NEST op vrijdag 20 oktober 2017 om
20 uur
Beste journalist
Bring Your Own Beamer, de jaarlijkse hoogmis voor digitaal en visueel experiment, viert
dit najaar zijn derde editie in Gent. Op vrijdag 20 oktober tonen meer dan 60 lokale en
internationale licht- en videoartiesten met hun beamer onder de arm hun werk aan het
grote publiek in NEST, de tijdelijke invulling van de oude stadsbibliotheek. Het
evenement wordt georganiseerd door Nerdlab in samenwerking met Cultuur Gent.
Kunstenaars kunnen tijdens Bring Your Own Beamer bovendien hun kans wagen op een
plek op het Lichtfestival, dat van 31 januari tot en met 4 februari 2018 opnieuw
plaatsvindt in Gent. Tijdens een wedstrijd videomapping worden de artiesten uitgedaagd
de mooiste projecties te programmeren op een indrukwekkende houten boom in 3D in de
inkomhal van NEST. Een jury van experten kiest uit alle projecties een winnaar die zijn of
haar werk mag tonen op het Lichtfestival.
Bring Your Own Beamer vindt plaats op vrijdag 20 oktober van 20 uur tot middernacht
in NEST, Graaf van Vlaanderenplein 40, 9000 Gent. Het evenement is gratis.
U bent van harte welkom.
Met vriendelijke groeten
Thomas Lecompte
Directeur Dienst Communicatie

Contact
Cleo Janse, Cultuur Gent, tel. 09 269 87 59, e-mail cleo.janse@stad.gent

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.
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