
Gentse dialect in de kijker tijdens tweede Week
van het Gents

Van zondag 3 tot en met dinsdag 12 december 2017 vindt de tweede editie van de
Week van het Gents plaats. Het sappigste dialect van Vlaanderen wordt opnieuw in
de schijnwerpers geplaatst met een kleurrijk programma vol typisch Gentse
activiteiten.

Het Gentse dialect is één van de markantste talen die Vlaanderen rijk is, maar wordt in
het dagelijkse leven steeds minder gesproken. Met de jaarlijkse Week van het Gents wil
de Stad Gent dit belangrijke immateriële erfgoed helpen bewaren en nieuw leven
inblazen.

Zangstondes, proeverijen en Gentsche handsjes



Op het programma van de Week van het Gents staan enkele typisch Gentse activiteiten,
zoals zangstondes met Gentse volksliedjes, boeiende lezingen en proeverijen van
Gentse specialiteiten. Daarnaast is er ook een groot aanbod aan activiteiten
georganiseerd door verenigingen die het Gentse dialect het hele jaar door in leven
houden, van film en poppentheater tot de uitreiking van de Gentsche Handsjes, de
jaarlijkse prijs voor verdienstelijke Gentenaren van de Gentsche Sosseteit.

Gentse wensen: postkaartjes en videoboodschappen in het
Gents

Gentenaren met of zonder authentieke Gentse tongval kunnen in aanloop naar en tijdens
de Week van het Gents hun Gentse wensen de wereld insturen en op die manier een
paar leuke Gentse uitspraken onder de knie krijgen. Op gentsewensen.gent kunnen
bezoekers een gepersonaliseerd Gents audiokaartje samenstellen, beluisteren en
versturen via Facebook, Instagram of e-mail. Van een liefdesverklaring aan eu loetse tot
een uitnodiging om een dreupolke te goan schelle aan euwen beste moat, alles kan.

Gentenaren worden ook opgeroepen om een selfie filmpje met hun mooiste Gentse
wensen op te nemen en dit met #weekvanhetgents op Instagram of Facebook te posten.
Dat kan thuis of in de videobooth van de Week van het Gents, onder begeleiding van de
Wensmens. De videobooth staat op donderdag 23 november vanaf 20 uur aan de Sint-
Jacobskerk en op vrijdag 24 november vanaf 7 uur aan het Poëziecentrum op de
Vrijdagmarkt tijdens de wekelijkse markt.

Jonge generaties warm maken voor het Gentse dialect

'Tijdens de tweede editie van de 'Week van het Gents' ligt de focus op de jongste
Gentenaren. Nieuwe generaties warm maken voor het dialect is immers een
belangrijke stap in de bewaring van de kennis van de taal.'

— Annelies Storms, schepen van Cultuur

Workshops op school
In aanloop naar de Week van het Gents worden tal van schoolactiviteiten rond het
Gentse dialect voorzien. Voor de allerkleinsten is er het traditionele Gentse
poppentheater. Luk De Bruyker, bekend als Pierke Pierlala, gaat langs in vijftien lagere
scholen met Wie es Pierke, zijn lessessie over de geschiedenis van Pierke van Gent. In
de middelbare scholen geeft Eddy Levis, voorzitter van de Gentsche Sosseteit,
workshops Overdrijven in het Gents.

Spelproject Ien, Twie, Draa - Tellen in het Gents verlengd wegens succes

http://gentsewensen.gent/


Tijdens de eerste editie van de Week van het Gents in 2016 werd het intergenerationele
spelproject Ien, Twie, Draa - Tellen in het Gents gelanceerd. De Stad Gent ontwikkelde
samen met het jonge kunsteducatieve collectief appelSIEN & ANNAnas een stropzak vol
Gentse spelletjes waarmee kleuters al spelend en zingend konden leren tellen in het
Gents samen met hun (groot)ouders. Sinds de lancering gingen de stropzakken al langs
in 25 scholen en dienstencentra en bezorgden ze niet minder dan 600 kinderen uren
spelplezier.

Wegens aanhoudend succes zal het project ook dit schooljaar blijven verder lopen.
Inmiddels werden ook stropzakken ontworpen voor slechtzienden en blinden, die op
zondag 10 december om 15 uur tijdens een spelnamiddag in het STAM zullen worden
voorgesteld.

Lekker puur Gents: ook de horeca doet mee!

https://appelsienenannanas.wordpress.com/portfolio/ien-twie-draa/


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.

Tijdens de Week van het Gents zetten heel wat horecazaken onder de slogan Hier eet
men Gents typisch Gentse specialiteiten in de kijker. Gentse restaurants kunnen dit jaar
ook voor het eerst strijden om De Geiwene Foersjet, de prijs voor de meest authentieke
stoverij. De restaurants worden beoordeeld op de smaak van dit traditionele Gentse
gerecht, maar ook op hun gebruik van Gentse streekproducten en hun presentatie in het
Gentse dialect. De winnaar wordt bekendgemaakt op dinsdag 12 december en mag een
jaar lang de titel de titel 'Winnaar Geiwene Foersjet 2017' voeren. De deelname van de
Gentse horeca is een initiatief van PUUR GENT.

Bekijk hier het volledige programma van de Week van het Gents :
Informatie

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

De heer Christophe Peeters
Schepen van Financiën, Feesten,
Middenstand en Innovatie, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 50,
e-mail: schepen.peeters@stad.gent
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