
Lichtfestival 2018: nieuws & cijfers over dag 4

Dag vier -zaterdag- werd zoals verwacht de drukste dag van het Lichtfestival.
260.000 bezoekers zakten af naar Gent. Het was erg druk op het parcours maar er
waren nergens grote problemen.

Cijfers en mededelingen

Op de derde dag van het Lichtfestival waren er 260.000 bezoekers. Dat is evenveel als de
drukste dag op het vorige festival, maar op een uurtje minder tijd, want toen begon het
Lichtfestival al om 18 uur. Het was erg druk op het parcours maar er waren nergens grote
problemen. Medewerkers konden opstoppingen vermijden door steeds snel en efficiënt bij
te sturen.
Ook de mobiliteit in de stad verliep gezien de grote drukte redelijk vlot. De bezettingsgraad
in de parkings was opnieuw zeer hoog en de park-and-rides kenden weer succes. De fly-
over werd gedurende korte tijd afgesloten ter hoogte van de Zuid, maar na een tijdje
weeropen gesteld.
De Lijn telde 27.790 reizigers tussen Sint-Pietersstation en de Korenmarkt. Op de drukste
momenten zaten de trams erg vol. De tien extra bussen werden op verschillende
momenten op verschillende plaatsen ingezet om de gewone lijnen te ondersteunen.
Nog wat cijfertjes: gemiddeld wordt het Lichtfestival 1.571 keer per dag vermeld op sociale
media. De drukste dagen waren woensdag (1.797) en zaterdag (1.656). Op woensdag
was vooral Twitter populair met 813 vermeldingen. Het Lichtfestival was die avond ook
trending topic. De andere avonden was Instagram het populairste medium voor het
Lichtfestival: het is dan ook een fotogeniek evenement en iedereen wil een selfie met de
maan (Museum of the Moon), een filmpje van de draak (Forgotten) of de brandweer (To
the Rescue). Ook Ukiyo (Sint-Jacobs), Keys of Light (Bisdomplein) en Time Paradox
(Sint-Pietersplein) worden druk gedeeld. Gemiddeld worden er 677 foto's en filmpjes per
avond gepost op Instagram. Vermoedelijk zijn dat er nog een pak meer, want je kan enkel
de openbaar gedeelde berichten monitoren.



Reactie van de dag

Ook de hulpdiensten zijn aanwezig op het festival. Grote interventies zijn gelukkig nog
niet nodig geweest, maar ze staan werkelijk voor iedereen paraat.

'#EHBO op het @Lichtfestivalge, voor mens én dier. Een blindengeleidehond met
bezeerd pootje werd net door onze ploegen ism @bzcentrum geholpen. Hulp
nodig? Benader medewerker of bel 112. @Stadgent #Lichtfestival'

— Het Vlaamse Kruis op Twitter

De blindengeleidehond trapte in glas en werd door de ambulanciers verzorgd en naar
Merelbeke gebracht.

Weetjes van de dag

Zaterdagavond bracht de brandweer ook nog een verloren gelopen hond naar het asiel. Ze
hopen dat zijn baasje hem vandaag komt ophalen.
Vier kindjes verloren gedurende korte tijd hun ouders, maar ze werden snel herenigd.
Verloren spullen: een trouwring en een bos sleutels. Gevonden spullen: twee
knuffelberen.
Mensen die aan een verkeerde bushalte stonden te wachten en lieten weten dat er geen
bus kwam werden dankzij de Lijn en een extra bus toch opgepikt.
Off-parcours-ontdekking van de dag. Wist je dat er vlak naast het parcours ook soms
pareltjes te ontdekken vallen? In de Gouvernementstraat 7 kan je even binnen gaan om
deze videoinstallatie te zien. Het is een werk van Stef Van Looveren die op speelse wijze
onze sociale gedragscodes en hun visuele cultuur onder de loep neemt, hierbij neigend
naar het surreële. In het S.M.A.K. kun je zondagavond tussen 17 en 22 uur nog gaan
kijken naar Shadowlife, een project van de leerlingen van het Centrum Leren en Werken
(CLW Gent) en het Secundair Kunstinstituut (SKI). Het leven kent vele schaduwkanten
en die worden door de leerlingen onderzocht en in beeld gebracht. Beide kunstwerken zijn
zeker een bezoekje waard!



#manonthemoon: Bezoekers komen van Gent en van ver daarbuiten. Maar daarnaast zijn
er ook een paar héél speciale bezoekers! (foto 1: Stad Gent, foto 2 & 3: Playmonews)
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Weerbericht voor zondagavond
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Zaterdagavond bleef het opnieuw de hele avond zo goed als droog en voor zondagavond
ziet het er ook goed uit. Het KMI verwacht zowel 's avonds als 's nachts wisselend
bewolkt, maar meestal droog weer. Warm aankleden blijft de boodschap!

Handige links

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
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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.

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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