
Erfgoeddag op zondag 22 april 2018 in het teken
van 'Kiezen'

Op Erfgoeddag laten erfgoedorganisaties zich jaarlijks van een andere kant
bekijken. Dit jaar is 'Kiezen' het thema, en op zondag 22 april 2018 wordt het ook
moeilijk kiezen. Gaat u voor een unieke blik achter de schermen bij een van de
Gentse musea? Of kiest u dit jaar voor een nieuwe blik op het erfgoed van alledag:
Gentse straatnamen, volkskunde, planten in de stad, de torenspits van het Belfort,
de moskee en de abdij, het leven van paters en begijnen?

Op het programma in Gent

Er nemen in Gent 33 organisaties deel aan Erfgoeddag, en die organiseren samen 51
activiteiten waarvan negen voor kinderen. Een greep uit het aanbod:



Kinderen kunnen voor een keertje op de stoel van de burgemeester zitten in het
stadhuis. In het S.M.A.K. kunnen ze meebouwen aan een knikkerbaan en daar
vervolgens ook mee spelen. Bij de Turkse Unie lezen vrijwilligers uw lievelingsboek voor
aan kinderen, dat kan zowel in het Nederlands als in het Turks. Bij de Syrische
vereniging 'Tawasul voor Iedereen' brengen kinderen de geschiedenis van Aleppo en
Gent in beeld.

In Ray -het glazen paviljoen aan de Sint-Niklaaskerk- kunt u gaan kijken naar 'Wat als?',
een tentoonstelling over tien keuzes die het uitzicht van de stad bepaald hebben. Een
fietstocht leidt u dan weer langs gecontesteerde straatnamen en standbeelden in Gent,
en in het Huis van Alijn vindt een toppronkstukverkiezing van KBOV plaats. Er zijn ook tal
van rondleidingen: u kan het Belfort ontdekken, maar ook in het Rijksarchief en De Grote
Moskee kunt u terecht voor een rondleiding.

En er is nog veel meer! In onderstaande folder staan alle Gentse activiteiten op een rijtje.
U vindt deze folder in het STAM en in andere musea, het Gentinfo-Punt, de bibliotheek,
het infokantoor Toerisme, het stadhuis, het Belfort, enzovoort.

Of download de gratis ErfgoedApp en ontdek de activiteiten in uw buurt. Bij enkele
activiteiten geeft de ErfgoedApp u extra informatie zoals verrassende filmpjes, verhalen,
weetjes en nog veel meer.

Praktisch

Alle activiteiten zijn gratis en doorlopend open van 10 tot 18 uur, tenzij anders vermeld.
Los van de speciale Erfgoeddagactiviteiten is de vaste collectie in alle musea gratis te
bezoeken.

Informatie
Frederik Verstraete, AGB Erfgoed - STAM, tel 09 267 14 50, gsm 0474 29 77 63, e-
mail frederik.verstraete@stad.gent

Bevoegd

Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme, en
Evenementen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 51 45, e-mail:
schepen.storms@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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