
Proef het plezier van 175 jaar Gentse Feesten

Proef het plezier

De Gentse Feesten bestaan dit jaar 175 jaar en dat moet gevierd worden. Ook het
communicatiebureau Belgian Advertising (B.AD) dacht er zo over en ontwikkelde een
campagne met een torenhoge verjaardagstaart inclusief lekkere Gentse toppings zoals
de drie torens, een vuurspuwende draak, muziek en dans, bal 1900, een strop en een
knipoog naar het Lam Gods.

De campagne wordt uitgewerkt in folders, affiches en sociale media. Thinline en Digipolis
staan in voor een bewerking van de campagne voor de website.

175ste verjaardag wordt gevierd met expo en boek



De Gentse Feesten zijn een ijkpunt in de levens van vele generaties feestvierders. In
1843 verenigden tientallen Gentse wijk- en buurtfeesten zich, onder invloed van de
Gentse industriële burgerij, tot één groot Gemeentefeest. Op het programma stonden
sport- en spelmanifestaties, historische optochten, markten en kermissen. Meer dan een
eeuw later groeiden de Gentse Feesten uit tot één van de grootste en drukst bezochte
stadsfestivals van Europa.
De expo Gentse Feesten toont een rijke verzameling affiches en programma’s, foto’s,
filmfragmenten en interviews met persoonlijke verhalen, van vroeger en nu.  Ze
herinneren niet alleen aan belangrijke mijlpalen, maar tonen de evolutie en dynamiek van
de stad, de feesten en hun publiek. Deze expo loopt van 9 juni tot 2 september in het
Huis van Alijn. Sinds het museum zich in 1963 in de gebouwen aan de Kraanlei
vestigde, is de binnentuin een hotspot tijdens de Gentse Feesten. Al 55 jaar gaan
feestgedruis en museumwerking hand in hand.
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Ter gelegenheid van de 175ste verjaardag verschijnt ook een rijk geïllustreerd boek,
waarin de lezer het ontstaan van de Gentse Feesten ontdekt en hoe ze uitgegroeid zijn
tot één van de grootste culturele volksfeesten in Europa. Een verhaal dat in 1843 begint
op de paardenrenbaan in Sint-Denijs-Westrem, daarna de binnenstad inneemt en
uiteindelijk een tweede start kent aan Sint-Jacobs met Walter De Buck. Op basis van
interviews met een aantal sleutelfiguren en pleinorganisatoren wordt een beeld geschetst
van de Gentse Feesten achter de schermen met markante anekdotes. Het boek sluit af
met een blik op de toekomst van de Gentse Feesten. Uitgave van Pandora Publishers,
beschikbaar in de boekhandel, het Huis van Alijn, de Stadswinkel begin juni 2018.
Tegelijk met het boek wordt ook de website www.175jaargentsefeesten.be gelanceerd.
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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.

Informatie
Gentse Feesten: Heidi Rogiest, Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren,
Wiedauwkaai 49A, 9000 Gent, tel. 09 269 46 03, e-mail heidi.rogiest@stad.gent
Expo Gentse Feesten: Marie Vandecaveye, Huis van Alijn, Kraanlei 65, 9000 Gent, Tel.
09 235 38 07, e-mail marie.vandecaveye@stad.gent
Boek 175 jaar Gentse Feesten: Marie Desimpelaere, tel. 09 323 61 60, e-mail
departement.vrijetijd@stad.gent
Gentinfo, tel. 09 210 10 10, gentinfo@stad.gent

Bevoegd

Christophe Peeters
Schepen van Financiën, Feesten,
Middenstand en Innovatie, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 50,
e-mail: schepen.peeters@stad.gent
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