
Kunstenfestival TUMULTINGENT kaapt een dag
lang De Krook

TUMULTINGENT, het kunstenfestival van Urgent.fm, is terug. Tijdens de zesde
editie kan je op woensdag 2 mei 2018 van 10 tot 23 uur terecht in De Krook voor
kunst in al haar vormen, met als curatoren een 40-tal Gentse cultuurhuizen en
collectieven.

TUMULTINGENT 6 in Cultuurhuis De Krook

Op en rond het gebouw kunnen bezoekers -naast boeken, muziek en films lenen, lezen
of studeren- ook beeldende kunst, performance, cinema, dans, theater, print, graffiti,
woord en muziek ontdekken. De Krook wordt zo voor één dag het cultuurhuis van Gent.
Het festival wil in de eerste plaats een platform bieden voor de Gentse cultuurhuizen en -
collectieven: een veertigtal organisaties uit de Gentse culturele sector kapen zowat elke
verdieping van het gigantische gebouw. Zij vormen de curatoren van het festival en
schuiven hun kunstenaars van morgen naar voren. Bezoekers maken zo niet alleen
kennis met jong talent, maar krijgen ook een staalkaart van wat er leeft in cultureel Gent.

Curatoren: grote cultuurhuizen en jonge organisaties



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een

Onder de curatoren onder meer het collectief 019 dat voor het eerst hun jaarlijkse Art
Book Fair in De Krook zal presenteren. Daarnaast hebben ook grote cultuurhuizen als
Kunstencentrum Vooruit, NTGent en les ballets C de la B een plek gekregen in het
gebouw. Het jonge makerscollectief ONBETAALBAAR pakt het meubilair van het
Krookcafé onder handen en bij galerij Carrington kan je jouw eigen boeken conserveren
voor de toekomst. Tot slot pakt muziekorganisatie Democrazy uit met ‘Asphalt’, een open
air concept waarbij ze talentvolle namen uit de elektronische muziekscene uitnodigen.
Het zijn maar enkele van de vele curatoren die meedoen aan TUMULTINGENT.

Bibliotheek De Krook: 10-19 uur

Voor TUMULTINGENT blijft het gebouw tot 23 uur toegankelijk, maar de diensten van de
bibliotheek - lenen, inschrijven, internetpc's, info en opvragen uit magazijn - zullen sluiten
vanaf 19 uur. Geleend materiaal binnenleveren kan - zoals altijd buiten de openingsuren
- via het terugbrengluik, aan de zijkant van het gebouw tegenover de Kuiperskaai.

Praktisch

TUMULTINGENT 6
Woensdag 2 mei 2018 van 10 tot 23 uur. Gratis.
De Krook, Miriam Makebeplein 1, 9000 Gent
In samenwerking met Bibliotheek De Krook, imec & UGent. Met de steun van de Stad
Gent.
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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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