
Lichtfestival 2018: nieuws & cijfers over dag 2

Op de tweede dag van het Lichtfestival waren er 120.000 bezoekers. Ondanks de
regen genoten de bezoekers van de lichtkunstwerken. Alles verliep opnieuw zeer
vlot.

Cijfers en mededelingen

Het natte weer weerhield de mensen er niet van om naar het Lichtfestival te komen: op de
tweede avond waren er 120.000 bezoekers.
De Lijn vervoerde 12.581 reizigers op tramlijn 1 tussen Sint-Pietersstation en de
Korenmarkt.
In het algemeen was het een stuk drukker dan de eerste avond, maar de doorgang op het
parcours verliep vlot.
Zondag is er shoppingzondag én Lichtfestival. Het openbaar vervoer is op zondag de hele
dag gratis. Mensen die met de wagen komen parkeren zich best op een park-and-ride.
Wie toch naar het centrum komt en zich bovengronds parkeert, houdt best rekening met
de aangepaste verkeerssituatie: vanaf 17.30 uur wordt de zone op en binnen het parcours
afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De zone verlaten met de wagen kan dan pas
opnieuw na het einde van het Lichtfestival.

Reactie van de dag

Het Lichtfestival leeft bij de bezoekers en daar is uiteraard ook veel van te merken op de
sociale media. Er worden ontzettend veel Facebook-berichten, Instagram-foto's en
tweets verstuurd met de hashtags #lichtfestival, #lichtfestivalgent of #lichtfestival2018.



'Via de sociale media bereiken ons ontzettend veel enthousiaste berichten en
foto's. De hartverwarmende reacties en de positieve feedback zijn een opsteker
voor de vele medewerkers die hier gedurende maanden en jaren met hart en ziel
aan hebben gewerkt.'

— Annelies Storms, schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen

De meest gefotografeerde werken zijn Museum of the Moon, To the rescue en Forgotten,
maar het zijn zeker niet alleen de grote werken die kunnen beroeren:

'Een kleine maanfluisteraar (Kopergietery) die wenst dat de mensen niet meer
bang zouden zijn van andere mensen dat beroert mijn hart. #Lichtfestival'

— @PascaleRoegiers via Twitter

Weetjes van de dag

#loveyoutothemoonandback(1): Het Lichtfestival blijkt een goeie datingplek te zijn. Via
Twitter kwamen er al meerdere oproepen om op date te gaan naar het Lichtfestival.
#loveyoutothemoonandback(2): Er werd opnieuw een koppel herenigd op het Lichtfestival.
Een koppel tachtigers was elkaar kwijt geraakt in de drukte aan het Laurentplein. De
seingevers merkten dit op en samen met de politie en lichtkranten werd ook dit koppel
herenigd na een half uurtje.
Het Lichtfestival zet aan tot creativiteit (1): nogal wat bewoners of winkeliers grijpen het
Lichtfestival aan om hun ramen te verlichten met eigen lichtkunstwerken. Een impressie:
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Het Lichtfestival zet aan tot creativiteit(2): Ravage, de jongerenredactie van Mediaraven
vzw, maakte afgelopen nacht deze visuele indruk van het lichtfestival in Gent. Met
Mediaraven grijpen ze de kansen van digitale media met kinderen, jongeren en het
jeugdwerk:

42 internationale Lichtfestivals waren donderdag op bezoek en waren onder de indruk van
het Gentse Lichtfestival. Enkele festivals toonden ook interesse voor onze jonge, lokale
kunstenaars. Lichtfestival Gent als springplank voor jong talent!

Weerbericht voor vanavond

Het KMI beloofde gisterenavond geen regen en die was er wel. Voor vrijdagavond en -
nacht kunnen er lokaal nog een paar buien vallen van smeltende sneeuw of sneeuw,
maar blijft het ook dikwijls droog.

Tip: draag verschillende laagjes kledij boven elkaar, dat houdt je extra warm! En met een
regenbestendige jas en schoenen hou je het helemaal droog.

Meer informatie
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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.

Informatie
Sandra Plasschaert, pers Lichtfestival Gent, gsm 0479 35 10 39, e-
mail sandra@catscommunication.be
Lien Braeckevelt, pers en communicatie kabinet Annelies Storms, gsm 0486 91 18 21, e-
mail lien.braeckevelt@stad.gent

Bevoegd

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 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
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