
Op tournee met 'Backtracks' langs 7 huiskamers
in Gentbrugge

'Backtracks' neemt buurtbewoners op zaterdag 25 november 2017 mee op tournee
langs zeven huiskamers in Gentbrugge. Ze kunnen het gezellig maken met de
buren en zich laten verrassen door pakkende verhalen en muzieknummers,
gecoverd door muzikaal talent.

Buurtwerk Gentbrugge, Urgent.fm en RELAAS slaan de handen in elkaar voor het
sociocultureel project ‘Backtracks, het verhaal achter de song, op de sporen’. Via een
parcours langs zes huizen én het buurtcentrum in de wijk delen buren een stukje van hun
levensverhaal met hun buren. Aan elk verhaal hangt een muzieknummer vast, dat die
dag in de huiskamers gecoverd wordt door bekend muzikaal talent. Op die manier wil het
buurtwerk mensen met een verschillende achtergrond samenbrengen rond verhalen en
muziek.

Op reis in eigen buurt



Zeven verhalen van buurtbewoners nemen de luisteraar mee op een onvergetelijke reis.
Beleef een spannend liefdesmoment in de woestijn mee, ervaar hoe hoogbegaafdheid uit
de schemerzone gehaald wordt, luister naar twee buurvrouwen die méér dan hun
dagelijks lief en leed delen, ondervind hoe Nederhop voor een sterke familieband zorgt
en geniet van een Gentbrugse die de liefde voor muziek ‘bezingt’. Alle verhalen zijn
verbonden met een song die live gebracht wordt door bekende muzikanten, zoals Marble
Sounds.

De route doorheen de wijk

Buurtcentrum Gentbrugge op het Emiel Hullebroeckplein 1 fungeert vanaf 10 uur als info-
en startpunt. De deelnemers kunnen er een parcoursfolder met alle nodige informatie
voor de wandeling langs de huiskamers bekomen. De zeven verhalen zijn gespreid over
een hele dag en duren elk ongeveer 15 minuten. Tussen de vertelsessies is er ruim de
tijd om met de Backtrackers kennis te maken, vragen te stellen en na te praten. Daarna
kan naar de volgende locatie gefietst of gewandeld worden. ’s Middags is er een uurtje
pauze en kunnen deelnemers van 11 tot 14 uur in het buurtcentrum bij Kaffie is Kaffie
terecht voor soep en brood. De huiskamers gaan weer open om 13.45 uur.

Sfeerverslag in uw eigen huiskamer

De huiskamers kunnen bezocht worden tot 19 uur. Wie er niet bij kan zijn, kan thuis
vanuit de zetel meegenieten. Stem tussen 11 en 18 uur af op Urgent.fm via 105.3 FM of
luister online via de website www.urgent.fm. Wie niet kan wachten om de route uit te
stippelen, kan naar het Facebook-evenement Backtracks 2017 surfen. Naast de
parcoursfolder vindt u er ook sfeerbeelden en extra’s.

Informatie
Jo Desmet, Buurtwerk Gentbrugge, tel. 09 210 47 00, e-mail
buurtwerking.gentbrugge@stad.gent of jo.desmet@stad.gent

Bevoegd

De heer Resul Tapmaz
Schepen van Welzijn, Gelijke kansen,
Gezondheid en Sport, stadhuis, Botermarkt
1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 26, e-mail:
schepen.tapmaz@stad.gent
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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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