
Aanstormend kunstenaar Adriaan Debergh wint
plek op Lichtfestival 2018 na wedstrijd op Bring
Your Own Beamer

Foto Michiel Devijver

Meer dan 60 lokale en internationale artiesten vulden tijdens Bring Your Own
Beamer op 20 oktober 2017 NEST met licht- en videokunst. Tien onder hen
waagden in een wedstrijd videomapping hun kans op een plek tijdens het
prestigieuze Lichtfestival, dat van 31 januari tot en met 4 februari 2018 plaatsvindt
in Gent. Een jury van experten koos Adriaan Debergh tot winnaar.

Bring Your Own Beamer



Bring Your Own Beamer, de jaarlijkse hoogmis voor digitaal en visueel experiment, vierde
afgelopen vrijdag 20 oktober 2017 zijn derde editie in Gent. Meer dan 60 licht- en
videoartiesten kwamen met een beamer onder de arm naar NEST in de voormalige
Gentse stadsbibliotheek om hun kunsten te tonen aan het grote publiek. Muren, vloeren,
plafonds en andere projectievlakken werden beschilderd met de meest originele
projecties, van video, live coding en grootse 3D mapping tot intieme installaties en ware
lichtgraffiti.

Adriaan Debergh wint wedstrijd videomapping

Nerdlab, de organisatie achter Bring Your Own Beamer, lanceerde samen met Cultuur
Gent een wedstrijd videomapping tijdens het evenement. Tien aanstormende
kunstenaars ontwierpen een projectie voor een indrukwekkende houten boom, die in de
inkomhal van NEST werd geplaatst. Geen makkelijke opdracht, aangezien de boom niet
in één vlak, maar in 3D werd gebouwd. Een jury van experten koos uiteindelijk Adriaan
Debergh tot winnaar. Hij mag zijn werk tonen op de volgende editie van het Lichtfestival,
dat van 31 januari tot en met 4 februari plaatsvindt in Gent. De organisatoren willen op
die manier een podium bieden aan jong talent en het Lichtfestival een broedplaats laten
zijn voor de creatieve ontwikkeling van jonge makers.





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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Albane Van Gheluwe, Cultuur Gent, tel. 09 269 84 98, e-mail
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Mevrouw Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme, en
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