
Chinese nieuwjaarsparade in Gent op 24 februari
2018

Op zaterdag 24 februari 2018 is Gent in de ban van Chinees Nieuwjaar, het
belangrijkste feest van de Chinese gemeenschap. Vanaf 14 uur is in de binnenstad
een groots spektakel vol dans en muziek voorzien, met als hoogtepunt een
traditionele Aziatische parade. De kleurrijke stoet start aan de stadshal en trekt
onder meer door de Kammerstraat, Langemunt en Graslei.

Elk jaar vieren Chinese gemeenschappen overal ter wereld uitbundig Chinees Nieuwjaar.
Dit is het derde jaar dat de Chinese gemeenschap in België een nieuwjaarsparade
organiseert. De voorbije edities in Brussel en Dinant konden op veel interesse van het
publiek rekenen. Dit jaar is Gent aan de beurt om de bewoners en bezoekers te laten
meegenieten van de parade.

De Chinese gemeenschap in België kiest Gent als locatie voor de parade om een aantal
redenen. Zo leent Gent zich als culturele, bruisende stad met een historisch centrum zich
tot de ideale locatie. Bovendien zijn er heel wat actieve banden tussen Gent en Chinese
partners. Zo heeft de stad heeft sedert vele jaren een partnerstad Weihai in China, volgt
ze via het Europees stedennetwerk 'Eurocities EU-China' de samenwerking nauw op en
werkt ze actief samen met de Vlaams-Chinese Kamer van Koophandel. Bovendien is de
Chinese Geely holding, eigenaar van VOLVO Cars, een belangrijke werkgever in de
Gentse haven.



Deze derde ‘Chinese New Year Parade’ die het jaar van de hond inzet, wordt
georganiseerd door de Chinese verenigingen in België, in samenwerking met de Chinese
ambassade en Stad Gent.
 

Programma

14 tot 15 uur: openingsceremonie onder de stadshal met toespraken, optredens en
magische leeuwen- en drakendansen
15 tot 16.30 uur:  nieuwjaarsparade door het centrum

Parcours

Informatie
Tineke Cartreul, Dienst Internationale Relaties en Netwerken, gsm 0486 92 74 42, e-mail
tineke.cartreul@stad.gent

Bevoegd

http://persruimte.stad.gent/images/272133
mailto:tineke.cartreul@stad.gent


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.

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

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

Mevrouw Sofie Bracke
Schepen van Burgerzaken en Protocol en
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand,
stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09
266 51 80, 
e-mail: schepen.bracke@stad.gent
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