Lichtfestival 2018: nieuws & cijfers over dag 3

Dag 3 van het Lichtfestival lokte 190.000 bezoekers naar Gent. Het bleef droog en
het werd een aangename avond.

Cijfers en mededelingen
Op de derde dag van het Lichtfestival waren er 190.000 bezoekers. Het was dus een stuk
drukker maar er waren opnieuw nergens grote problemen. Ook de mobiliteit in de stad
verliep vlot. De bezettingsgraad in de parkings lag veel hoger dan de voorgaande dagen
en de park & rides hadden succes.
De Lijn telde 19.500 reizigers tussen Sint-Pietersstation en de Korenmarkt. Op de drukste
momenten zaten de trams erg vol, op die momenten werden 6 extra bussen ingezet om
iedereen vlot op zijn bestemming te brengen. Voor vanavond zijn er 10 extra bussen
stand-by.
Het Lichtfestival kan rekenen op 153 vrijwilligers. Iedere avond staan er daarvan zo'n 100
personen op het parcours, naast nog 50 medewerkers van de Dienst Evenementen. Deze
150 mensen leiden alles in goeie banen: ze worden ingezet als seingever of ze helpen de
mensen met vragen. Daarnaast is er ook een mobiele ploeg die bestaat uit 8 personen.
Als er ergens grote drukte is, er een ambulance doorgelaten moet worden of als er kleine
problemen zijn, dan bieden zij de nodige bijstand. De medewerkers en vrijwilligers op het
parcours worden aangestuurd door de Dienst Evenementen. Bedankt aan alle vrijwilligers!

Reactie van de dag
Er wordt niet alleen getweet, gefacebookt en geïnstagramd over het Lichtfestival. Er
wordt ook geblogd. Een papa vertelt hoe zijn dochtertje Jana een magisch moment
beleeft op de piano van "Keys of Light" van MrBeam aan het Bisdomplein.

'Hoe ze vastberaden vanuit de wachtrij naar het instrument stapt. 'Oh!' en 'Kijk,
een kindje,' hoor ik in het publiek. Rustig slaat ze de eerste noten aan, meteen
gevolgd door de eerste lichtimpulsen. Ze komt op dreef, op de gevel spelen de
lichtvlakken nu een soort tikkertje. Dan komen er in de partituur in haar hoofd
enkele moeilijkere stukken aan. Haar vingers aarzelen een beetje, de lichten
aarzelen mee en net daarin zit de poëzie. Ze speelt verder, de lichten spelen mee,
tot wanneer ze de laatste noten neerlegt. Schattig en zo, dus krijgt ze meer
applaus dan de doorsnee semi-professionele volwassen pianist van die avond.
Met haar blik naar beneden gericht glijdt ze van de pianokruk. Tot ze bij ons staat.
Ik zie haar stralen, feller dan alle projecties van het Lichtfestival samen. 'Mama, ik
sta te trillen op mijn benen!'
— Feller dan alle projecties samen - op El en Co
Of hoe het Lichtfestival een onvergetelijke indruk kan nalaten op kleine bewoners en
bezoekers. Lees de hele blog hier.

Weetjes van de dag
De buitenlandse gasten van de 42 festivals van ILO (International Lightfestival
Organisation) lieten weten dat ze erg onder de indruk waren van de organisatie en de
aanpak van het Lichtfestival.
Deze affiches als gezien? Ze duiken her en der op in het straatbeeld, in de infozuilen van
de stad. Het is een project van het Secundair Kunstinstituut. Ze vormen bestaande
reclamepanelen om naar creatieve lichtkunstwerken. Zo kijken ze op een boeiende manier
naar het dagdagelijkse in onze stad.

Naast de bewoners zien we dat ook heel wat bezoekers in lichtthema naar het Lichtfestival
komen.

Weerbericht voor vanavond
Gisteren bleef het de hele avond droog en voor vanavond ziet het er ook goed uit. Het
KMI verwacht overwegend droog weer met vaak wolken en lokale opklaringen. Enkele
lichte winterse buien of sneeuwbuien blijven overal mogelijk. Kleed u dus opnieuw warm
aan!

Handige links
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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