
Lichtfestival Gent brengt 5 dagen verwondering

Vanaf woensdag 31 januari tot en met 4 februari 2018 brengt Lichtfestival Gent licht
in donkere dagen. De vierde editie duurt 1 dag langer én krijgt een aangepast
parcours waarlangs verschillende lichtsculpturen, spectaculaire projecties en
intimistische installaties te zien zijn van lokale, nationale en internationale
kunstenaars. Het festival biedt ook een podium aan aanstormend talent.

Eén dag langer, aangepast aanvangsuur

Het Lichtfestival bracht in  2015 maar liefst 640.000 bezoekers op de been, editie 2012
lokte 500.000 bezoekers naar de binnenstad. In 2018 duurt het Lichtfestival één dag
langer, om de publieksopkomst beter te spreiden over de verschillende dagen. Ook het
aanvangsuur wordt aangepast: het Lichtfestival  begint om 19 uur (i.p.v. 18 uur) zodat
bewoners na de werkdag vlot naar huis kunnen, mensen die in het centrum werken de
stad nog vlot kunnen verlaten en het festival ook beter bereikbaar wordt voor bezoekers.
Enkel op zondag begint het Lichtfestival al om 18 uur, speciaal voor gezinnen met
kinderen.

Parcours: nieuwe langere route

In 2018 wordt naast het kunstenkwartier met de vele universiteitsgebouwen en het
historisch centrum met de boeiende cultuurhistorische architectuur, ook een stadsdeel in
de route opgenomen dat het industriële verleden van Gent belicht. Het parcours loopt
dus van het Sint-Pietersplein tot aan het MIAT en het Zonder-Naampark. Er is geen start-
of eindpunt, starten kan dus om het even waar. Eenrichtingsverkeer moet er voor zorgen
dat de doorstroming vlotter gaat.

Sculpturen, projecties en installaties



In de stad zijn verschillende lichtsculpturen, spectaculaire projecties, en installaties te
zien van hedendaagse nationale en internationale lichtkunstenaars. Kleine, intimistische
werken wisselen af met grote, spectaculaire lichtsculpturen en projecties. Ook de
technologische en wetenschappelijke aspecten van licht worden in de kijker gezet. De
Universiteit Gent maakt een interactief parcours met hands-on lichtinstallaties in het UFO.
Langs de wandelroute halen lichtkunstenaars alles uit de kast om het publiek te boeien
met hun lichtcreaties.

'Deze editie van het Lichtfestival belooft opnieuw schitterend te worden. Het
Lichtfestival brengt tijdens de donkerste dagen van het jaar veel mensen op straat
om te genieten van grote spectaculaire werken en kleine intimistische
lichtkunstwerken, van lokale en internationale kunstenaars. Ik verwacht opnieuw
veel ‘oohs’ en ‘aahs’ te horen in het publiek. Mensen verwonderen en ontroeren
met kunst, dat is de bedoeling van dit Lichtfestival.'

— Annelies Storms, schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen

Het gratis te bezoeken festival brengt een onvergetelijk lichtspektakel van 39
lichtkunstwerken. Het festival biedt een platform aan lokaal talent: 22 kunstenaars komen
uit België, waarvan maar liefst 17 uit Gent zelf. Daarnaast is er ook plaats voor 15
internationale kunstenaars. De buurlanden zijn goed vertegenwoordigd: 5 kunstenaars
komen uit Frankrijk, 3 uit Nederland, en telkens 2 uit Duitsland en Groot-Brittannië. Maar
ook de VS, Estland en Hongarije leveren een lichtkunstenaar.

Lichtplan

Daarnaast is er ook het lichtplan van de Stad Gent. Het lichtplan versterkt het nachtelijk
landschap van Gent, vermindert lichthinder en laat tegelijk het energieverbruik van de
openbare verlichting dalen (met minstens 20% tegen 2020). De verlichte gebouwen,
monumenten en straten zullen tijdens het lichtfestival ook te zien zijn. De
lichtplanwandeling kan men 365 dagen per jaar doen.

Praktisch

Wanneer
Woensdag 31 januari 2018 tot en met zondag 4 februari 2018, telkens van 19 uur tot
middernacht (24 uur).  Op zondag 4 februari start het festival om 18 uur.
 
Waar



Het lichtfestival parcours loopt van het Sint-Pietersplein tot aan het MIAT en het
Zondernaampark. Het parcours van 6,6 km lang loopt langs vele historische plekken en
monumenten. Op het traject is er tijd voor een hapje en een drankje. Er is geen start- of
eindpunt, starten kan dus om het even waar. Het is wel belangrijk om de looprichting te
respecteren. Er zijn 4 infopunten langs het parcours waar een plan verkrijgbaar is.
 
Prijs
Het parcours is gratis te bezoeken. 

Vervoer

Openbaar vervoer
Handige routeplanners voor het openbaar vervoer vindt men op www.nmbs.be of
www.delijn.be
 
Fiets
Plan de makkelijkste fietsroute op www.gentfietst.be. Heel wat extra fietsstallingen zijn
voorzien.
 
Auto
Kies voor één van de vele Park&Rides.
De P&R parking van Flanders expo en Gentbrugge zijn beschikbaar.

Partners

De Stad Gent (Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren en Departement
Cultuur, Sport en Vrije Tijd) organiseert Lichtfestival Gent samen met de officiële partners
Havenbedrijf Gent/ Port of Ghent, UGent en Eandis. 
Informatie

Sandra Plasschaert, Cats Communication, gsm: 047935 10 39, e-mail:
sandra@catscommunication.be
Kaat Heirbrant, kabinet schepen Annelies Storms, tel: 09 266 51 47 e-mail:
kaat.heirbrant@stad.gent

Bevoegd
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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.

 
 

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

De heer Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken,
stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09
266 50 97, e-mail:
schepen.watteeuw@stad.gent
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