
Gorilla kondigt Lichtfestival aan op toren 'Virginie
Loveling'

Op het negentig meter hoge kantoorgebouw ‘Virginie Loveling’ aan het Gentse
Sint-Pietersstation klautert sinds dinsdagavond 9 januari 2018 een enorme gorilla
in blauwe slip. Een projectie weliswaar, als aankondiging van het Lichtfestival, dat
op 31 januari 2018 van start gaat.

Met een gezamenlijke druk op de knop lanceerden de Gentse burgemeester Daniël
Termont, Gents schepen voor Cultuur en Evenementen Annelies Storms en de Oost-
Vlaamse gouverneur Jan Briers de projectie. Vanaf het Maria Hendrikaplein kunnen
treinreizigers, toeristen en andere passanten de gorilla zowel ’s morgens als ’s avonds
bewonderen. 

Gorilla op toren van Vlaams Administratief Centrum



De aankondiging is een initiatief van Lichtfestival Gent, in samenwerking met de Stad
Gent, Rosalie L. vzw, de vriendenkring van en voor het Vlaams Administratief Centrum
Gent en het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid. Het werk is van Skullmapping, het
kunstcollectief van Antoon Verbeeck en Filip Sterckx dat tijdens het festival ook voor een
projectie op de Vlasmarkt zorgt. Vanaf 31 januari 2018 brengen ze op de gevel van de
Gouverneurswoning een indrukwekkende videomapping, met vreemde diersoorten die
als het ware door de stad spoken.

Met dit project wil het Lichtfestival, in samenwerking met De Lijn, het publiek tegelijk ook
oproepen om naar het Lichtfestival te komen met het openbaar vervoer. Zo zet De Lijn
extra bussen en trams in tijdens het Lichtfestival, is het openbaar vervoer op zondag 4
februari 2018 gratis, en geldt er op de andere dagen een voordelig evenementenbiljet.

De gorilla met blauwe slip zal tot en met het Lichtfestival worden geprojecteerd op het
kantoorgebouw, op weekdagen van 6 tot 8.30 uur en van 17 tot 23 uur. Op zaterdag en
zondag is dat van 6 tot 8.30 uur en van 17 tot 24 uur.
 

Lichtfestival Gent 

Vanaf woensdag 31 januari tot en met zondag 4 februari 2018 brengt Lichtfestival Gent
licht in donkere dagen. De vierde editie duurt een 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. 

Meer informatie?

http://persruimte.stad.gent/images/269362


Meer informatie?
Via deze link kan u het plan downloaden
Voor fotomateriaal verwijzen we u graag door naar onze fotopagina

Lichtfestival praktisch

Wanneer
Van woensdag 31 januari 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 gratis 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 eender waar. Het is wel belangrijk om de looprichting te
respecteren. Er zijn vier infopunten langs het parcours, waar een plan verkrijgbaar is.
 
Vervoer

Openbaar vervoer: meer info vindt u op de website van de NMBS of de website van De
Lijn
Plan de makkelijkste fietsroute op Gent Fietst. Heel wat extra fietsstallingen zijn voorzien
Komt u met de auto? Kies voor een van de vele Park&Rides. De P&R-parkings van
Flanders Expo en Gentbrugge zijn beschikbaar

Informatie
Pers: Sandra Plasschaert, Cats Communication, gsm 0479 35 10 39, e-mail
sandra@catscommunication.be
Bezoekersinformatie: Gentinfo, van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur, tel. 09
210 10 10, e-mail gentinfo@stad.gent

Bevoegd

mailto:gentinfo@stad.gent
mailto:sandra@catscommunication.be
http://fietsrouteplanner.gentfietst.be/
http://www.delijn.be/lichtfestival
http://www.nmbs.be/
https://www.flickr.com/photos/stadgent/sets/72157690357707215
http://bit.ly/2D5Sw7n


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

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

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
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