Lichtfestival 2018: eerste nieuws & cijfers over
dag 1

Op de eerste dag van het Lichtfestival waren er 90.000 bezoekers en geen
noemenswaardige problemen.

Cijfers en weetjes
Op woensdag 31 januari, de eerste dag van het Lichtfestival 2018, waren er 90.000
bezoekers.
Op tramlijn 1 tussen Gent-Sint-Pietersstation en de Korenmarkt werden er 10.405
reizigers geteld. De piek voor de heenreis lag rond 19 uur, voor de terugreis was dat rond
22 uur.
Het Lichtfestival werd geopend door een 10-jarig toptalent Yelin Zhang Wang samen met
de stadscomponist Fulco Ottenvanger.

Weetje van de dag
Iedere avond dooft Eandis 240 straatlampen. Een aantal lampen worden gedoofd voor de
hele periode van het Lichtfestival, het andere deel doven ze enkel tijdens de uren van het
evenement. Ze doen dit manueel en gaan daarvoor met de fiets langs de lantaarns die
gedoofd moeten worden.
De brandweer blust om de tien minuten het administratief gebouw aan het Woodrow
Wilsonplein. Op één avond gaan ze dus 30 keer naar boven en naar beneden. Op zondag
duurt het Lichtfestival een uurtje langer, dus dan zal dat 36 keer zijn.
Een jonge dame uit Finland was haar vriend kwijt en kende de stad niet en had haar GSM
niet bij. De politie kon met behulp van de lichtkrant het koppeltje na tien minuten
herenigen.

Weerbericht voor vanavond
Volgens het KMI krijgen we vanavond en in het begin van de nacht brede opklaringen en
is het meestal droog. De temperaturen blijven boven het vriespunt.

Handige links
#lichtfestival #lichtfestival2018
Informatie
Sandra Plasschaert, pers Lichtfestival Gent, gsm 0479 35 10 39, email sandra@catscommunication.be
Lien Braeckevelt, pers en communicatie kabinet Annelies Storms, gsm 0486 91 18 21, email lien.braeckevelt@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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