
Subsidie Gentse Feesten 2018 goedgekeurd

Het college heeft op donderdag 17 mei 2018 de subsidieverdeling voor de Gentse

Feesten 2018 goedgekeurd, op voorstel van de jury. Het totale subsidiebedrag

bedraagt 1.057.500 euro.

De verdeling van de totale subsidiepot werd niet aangepast, en is dezelfde als voor de Gentse

Feesten 2017. Zo ontvangen de kleinschalige projecten in totaal 150.000 euro. De Feestkernen

ontvangen 700.000 euro. De cultuurfestivals Miramiro, Puppetbuskers en Circuskunsten

krijgen samen 202.500 euro. Miramiro krijgt een vaste, nominatieve subsidie van 142.500 euro.

Hierin zijn ook meteen de optredens in het kinderziekenhuis van het UZ Gent inbegrepen. Het

Jeugdcircusfestival ontvangt 25.000 euro. Het Internationaal Puppetbuskersfestival krijgt

35.000 euro en daarbovenop nog eens een eenmalige toekenning van 5.000 euro in het kader

van hun 30-jarig bestaan.



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.

'Dit jaar worden niet minder dan 62 kleinschalige projecten gesubsidieerd, dat
zijn er 11 meer dan vorig jaar en 24 meer dan bij de invoering van het
subsidiereglement in 2014. Een stijging van een goeie 60% is veelzeggend.
Dat de subsidiepot voor hen dan ook steeg van 27.000 euro, in 2013, naar
150.000 euro vandaag, is niet meer dan normaal. Het zijn immers die
kleinschalige projecten die de ruggengraat zijn van onze Gentse Feesten.'
— Christophe Peeters, schepen van Financiën, Feesten, Middenstand en Innovatie

De verdeling van de subsidies ziet er als volgt uit:

Informatie

Henk Terryn, Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren, tel. 09 269 46 00, e-

mail henk.terryn@stad.gent

Bevoegd

Kleinschalige projecten Gentse Feesten 2018

Subsidieverdeling Feestkernen Gentse Feesten 2018

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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