
Museumnacht Gent 2017 klokt af op 28.371
bezoeken

Op donderdagnacht 7 december 2017 zetten negen Gentse musea hun deuren
open voor het grote publiek. Ondanks het slechte weer genoten liefhebbers en
nieuwsgierigen tot 1 uur ’s nachts van gratis kunst en cultuur in een sfeervolle,
nachtelijke setting. De elfde Museumnacht telde 28.371 bezoekers.

De festiviteiten begonnen opnieuw met een Kindermuseumnacht, dit keer in Design
museum Gent. Ouders, grootouders en hun kroost verdiepten zich in de wereld van
robots, marsrovers en cosplayers. Met de Kindermuseumnacht bereiken de musea een
nieuw, jonger publiek.



De Wereld van Kina pakte op Museumnacht uit met de boekpresentatie van Fille Folle,
een collectief jongedames dat probeert hedendaagse taboes te tackelen. Het STAM ging
terug naar de apenjaren en vierde Gent en zijn studenten. Bezoekers konden bellen
vanuit een oldschool telefooncel, de Kotmadam herbeleven op groot scherm en vooral
meezingen met koor Allez, Chantez!

Het MSK toonde trots haar vernieuwde zalen. Het museum werkte samen met An Pierlé.
De pianiste-zangeres liet zich inspireren door het museum en zijn bezoekers.



Bij het MIAT viel ook wat te rapen: honderden gelukkigen gingen naar huis met een eigen
MIAT-totebag. Met de inhoud konden de liefhebbers aan de slag op de vele workshops
die over de vijf verdiepingen van de voormalige textielfabriek werden georganiseerd.

Bezoekers van het S.M.A.K. lieten zich dansend fotograferen door de huisfotograaf. Een
hommage aan de internationale fotokunstwerken die er de hele avond te zien waren.



Het Huis van Alijn is gesloten voor renovatie maar liet zich niet tegenhouden om er een
feestje van te maken. Op het binnenplein werd gedanst op feesttoppers van de laatste
veertig jaar en een late Zwarte Piet gooide cadeautjes in de menigte.

De Sint-Pietersabdij stond stil bij een simpele vraag: hoe laat is het? Een simpele vraag
voor een complex onderwerp dat iedereen in de ban houdt. ‘In de ban van de tijd’ neemt
de bezoeker mee door de geschiedenis van de tijd.

Het Museum Dr. Guislain stelde een andere vraag: wat is angst? In de gebouwen van
de voormalige psychiatrische inrichting doken de bezoekers in alle aspecten van deze
instinctieve emotie. Als vanouds werd Museumnacht afgesloten op feestelijke wijze. Dit
keer werd tot in de vroege uurtjes gedanst in café Charlatan.

In totaal waren er 28.371 bezoeken. Dat is minder dan in 2016, met 30.761 bezoeken,
maar toen was het Caermersklooster ook geopend. In 2015 waren dezelfde musea
geopend en waren er 28.510 bezoeken.

'De Gentse Museumnacht lokt keer op keer een jong, enthousiast publiek dat zich
niet laat afschrikken door wat regen en wind. Ook de Kindermuseumnacht, dit keer
in het Designmuseum, werd opnieuw gesmaakt. Museumnacht blijft de ideale
gelegenheid om een nieuw, ander publiek aan te spreken.'

— Annelies Storms, schepen van Cultuur



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

De organisatie bedankt alle enthousiaste bezoekers, de Gentse musea en de partners
die van deze editie een succes maakten, waaronder onder andere de Stad Gent en De
Standaard.

De concrete cijfers (aantal bezoeken)

Design museum Gent: 3.062 

De Wereld van Kina: 1.186 

STAM: 2.278 

MSK: 5.232 

S.M.A.K.: 6.935 

MIAT: 2.400 

Sint-Pietersabdij: 2.090 

Museum Dr. Guislain: 3.712 

Het Huis van Alijn: .1476

TOTAAL: 28.371 bezoeken

Informatie
Lien Braeckevelt, pers en communicatie kabinet schepen Annelies Storms, gsm 0486 91
18 21, e-mail lien.braeckevelt@stad.gent
Frederick Deloddere, gsm 0476 81 26 73, e-mail frederick@demoment.be
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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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