
Lokale Helden laat Gents muzikaal talent
schitteren

Tijdens Lokale Helden, een initiatief van Poppunt waarbij lokaal muzikaal talent
overal in Vlaanderen in de schijnwerpers wordt gezet, bulken de Gentse podia van
de jonge beloften. Niet minder dan 30 bands geven op vrijdag 27 april 2018 tijdens
12 evenementen het beste van zichzelf op 19 locaties.

Pril lokaal talent verovert bekende Gentse plekken



Tijdens Lokale Helden maakt Gent haar naam als muziekstad op en top waar. Niet
minder dan 19 kleine en grote concertlocaties stellen hun podia open voor aanstormende
muzikale wolven. Zo bundelen de cafés Trefpunt, Afsnis en Kinky Star hun krachten voor
Gentse Helden met een muzikale kroegentocht die niet minder dan 6 bands op het
programma heeft. Bij De Vieze Gasten krijgen jongeren uit Gent, Antwerpen en Skopje
een podium om samen met muzikanten van de Gentse Karavaan hun project The
European Caravan te presenteren. Ook in De Centrale, De Bijloke, Café Charlatan, Missy
Sippy, jeugdhuizen Waas en de Asgaard, en op enkele andere locaties worden concerten
georganiseerd.

Zelfs de meest prille muziekcarrières starten tijdens Lokale Helden. In Nieuwland krijgen
jongeren en kinderen uit de buurt na een workshop trashbeats (instrumenten maken uit
afval) meteen de kans om hun kunsten op het podium te vertonen. Café De Loge
organiseerde de afgelopen weken dan weer speeddates voor muzikanten, waarna de
nieuw gevormde bands tijdens Lokale Helden hun eerste werk komen vertonen.

De Gentse Magical Mystery Tour: vijf geheime concerten op vijf
verborgen locaties

Wie uit is op een absoluut exclusieve ervaring tijdens Lokale Helden, kan tijdens de
Gentse Magical Mystery Tour mee op een onvergetelijke muzikale ontdekkingsreis. Vijf
muzikale helden tonen hun kunsten op vijf geheime Gentse locaties waar zelfs
doorwinterde Gentenaren nooit eerder kwamen. Het publiek zal in kleine groepjes door
de stad geloodst worden langs korte verrassingsconcertjes van jonge beloftes, om te
eindigen met een intiem slotconcert van ooit jong, maar intussen indrukwekkend groot
Gents talent. Een unieke concertbeleving!

Het volledige programma van Lokale Helden is te bekijken op www.lokalehelden.be.
Informatie over de Gentse Magical Mystery Tour is terug te vinden op
cultuur.gent/magicalmysterytour.

http://cultuur.gent/magicalmysterytour
http://www.lokalehelden.be/


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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