Internationale belangstelling voor het
Lichtfestival

Het Lichtfestival kan rekenen op heel wat belangstelling van de Gentenaars, maar
ook van ver daarbuiten. Zo krijgt het festival heel wat aandacht van buitenlandse
pers en bloggers uit Frankrijk, Spanje, Italië, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk,
Nederland, Zweden en zelfs Japan. Daarnaast komt er ook een delegatie van
EUROCITIES en vindt er een overleg plaats van de International Lightfestival
Organisation.

EUROCITIES, partner- en zustersteden
EUROCITIES is een netwerk dat een 140-tal Europese (middel)grote steden
samenbrengt om kennis uit te wisselen en met een sterke stem te spreken binnen de
Europese instellingen. De Stad Gent zet zich al jaren bewust in voor dit netwerk omdat
het gelooft in de kracht van grensoverschrijdende samenwerking om tot beter bestuur te
komen. Gent is sterk vertegenwoordigd in EUROCITIES met burgemeester Daniël
Termont als voorzitter van het Uitvoerend Comité. De leden van het netwerk komen
geregeld samen om te debatteren over belangrijke thema's waarmee de Europese
steden geconfronteerd worden. Zo waren ze op 26 en 27 oktober 2017 nog te gast in
Gent voor het EUROCITIES culture forum.

De Stad Gent heeft als voorzitter van het netwerk de leden van het Uitvoerend Comité
uitgenodigd om kennis te maken met het Gentse Lichtfestival. De Leader of the Council
van Birmingham (Verenigd Koninkrijk) en de burgemeesters van de steden Ljubljana
(Slovenië) en Tallinn (Estland), tevens een zusterstad van Gent, zullen deelnemen met
een delegatie. Daarnaast zijn ook de Gentse zuster- en partnersteden uitgenodigd. Naast
de burgemeester van zusterstad Tallinn ontvangt de Stad ook politici en ambtenaren uit
Gdansk (Polen), Wiesbaden en Melle (Duitsland). Voor de burgemeester van de Japanse
zusterstad Kanazawa was het niet mogelijk om aanwezig te zijn en Kanazawa wordt
daarom vertegenwoordigd door de Japanse ambassadeur, Mr. Hayashi.

International Lightfestival Organisation
Op 1 en 2 februari overlegt ook de International Lightfestival Organisation (ILO) in Gent.
ILO is een samenwerkingsverband van lichtfestivalorganisatoren en lichtfestivalexperten
die kennis, inspiratie en informatie willen delen op een internationaal niveau. Een sterk
netwerk waar kennisdeling, een platform voor coproductie, onderzoek en communicatie
centraal staan. Het doel is het bewaken van de organisatorische kwaliteit en de artistieke
inhoud en aandacht vestigen op lichtfestivals en lichtkunst wereldwijd.
Lichtfestivals zijn evenementen die zich op een snijlijn bevinden tussen kunst,
entertainment, design en technologie. Dit zorgt voor een zeer specifieke rol in de
festivalsector maar eveneens binnen een culturele context en als stadsmarketing
instrument. ILO wil de positie van lichtfestivals versterken op vlak van artistieke en
inhoudelijke verdieping en internationalisering.
Lichtfestivals brengen vaak een zeer groot en divers publiek op straat. ILO wil deze kans
aangrijpen om festivals te creëren waar bezoekers zonder drempels kennis kunnen
maken met kunst in publieke ruimte.
Er zijn maar liefst 54 buitenlandse experten en organisatoren aanwezig, samen
vertegenwoordigen ze 42 verschillende festivals. Dat is maar liefst 3 keer zoveel als de
vorige keer.

Internationale pers
Daarnaast mocht de Stad Gent ook nog heel wat internationale pers ontvangen.
Visit Gent heeft in samenwerking met Toerisme Vlaanderen een exclusieve persblogtrip
georganiseerd om het Lichtfestival internationaal in de kijker te zetten. Een 30-tal online
influencers uit Frankrijk, Spanje, Italië, Duitsland, UK, Zweden en Nederland kregen op
de dag voor de officiële opening een preview van het Lichtfestival én de kans om enkele
artiesten/kunstenaars te interviewen. Het persteam van Visit Gent neemt deze selecte
groep gedurende 2 dagen op sleeptouw doorheen Gent, waarbij ze kennis maken met de
stad en al haar troeven en verschillende facetten.

'Van heel ver komen ze kijken naar ons Lichtfestival. Andere steden en
lichtfestivals komen genieten én leren van ons lichtfestival. We hopen dan ook dat
onze lokale, jonge artiesten hierdoor opgepikt worden en kansen krijgen in het
buitenland.'
— Annelies Storms, schepen voor Cultuur, Toerisme en Evenementen
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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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