
175 jaar Gentse Feesten, expo en feestelijk
programma

Van vrijdag 13 tot en met zondag 22 juli 2018 vinden de 175ste Gentse Feesten

plaats. De Stad Gent en de organisatoren zetten de koers van 2017 verder met veel

aandacht voor Gentse initiatieven, kleinschaligheid en kinderen, maar hebben

uiteraard ook enkele verrassingen in petto naar aanleiding van deze

verjaardagseditie. Het volledige programma is vanaf vrijdag 8 juni 2018 te koop

bij diverse (dagblad)handelaars of gratis te raadplegen op de website

www.gentsefeesten.be

 

175 jaar Gentse Feesten, dat vraagt om een feestje

Naar aanleiding van deze verjaardagseditie heeft de Stad Gent enkele leuke nieuwtjes.

Er werd een rijk geïllustreerd boek uitgegeven, waarin wordt teruggeblikt naar het verleden,

maar waar ook aandacht is voor het heden en de toekomst. Meer info kunt u hier terug vinden.

https://stad.gent/cultuur-sport-vrije-tijd/nieuws-evenementen/een-rijk-ge%C3%AFllustreerd-boek-laat-je-proeven-van-175-jaar-gentse-feesten


Van 9 juni tot en met 2 september kunt u in het Huis van Alijn de  expo GENTSE FEESTEN

bezoeken. De Gentse Feesten zijn een ijkpunt in de levens van vele generaties  feestvierders.

Vandaag feest de stad helemaal anders dan bij de eerste editie in 1843. De expo GENTSE

FEESTEN belicht een groots en veelzijdig volksfeest. Of hoe het feestgedruis de tijdsgeest

weerspiegelt, met de stad en het publiek in de hoofdrol.

De expo 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. . Link naar de persbeelden van de expo.

Het Liberaal Archief, het cultureel archief Liberas, maakte in het kader van het jubileumjaar van

de Gentse Feesten een extra "historische" website: www.gentsefeesten175.be

Uitbureau organiseert met de steun van de Stad Gent en de Vlaamse Opera, op de laatste dag

van de Gentse Feesten een concert in de Koninklijke Opera van Gent. Het wordt een muzikaal

hoogstandje met Gentse evergreens in een symfonisch jasje, gebracht door Dirk Brossé en Luk

De Bruyker met diverse gastzangers waaronder Frederik Sioen, Wim Claeys. Plaats van het

gebeuren is de Koninklijke Opera van Gent, die ook financieel ondersteunt, op zondag 22 juli,

de laatste dag van de Gentse Feesten, om 15 uur. Kaarten kunnen aangekocht worden via

Uitbureau.

De 175ste verjaardag van de Gentse Feesten, dat verdient een bloemetje. De Stad Gent en de

Floraliën laten getalenteerde bloemschikkers de Kouter Kiosk en het stadhuis feestelijk

aankleden. Via een florale wandeling door vijf ruimtes in het stadhuis kan de bezoeker genieten

van de allerlaatste decoratieve tendensen in een prachtig historisch kader. Het stadhuis is vrij te

bezoeken van zondag 15 juli t.e.m. zondag 22 juli van 14 uur tot 17.30 uur. Inkom is gratis.

Tijdens de Gentse Feesten staan nog enkele leuke verrassingen gepland. Later meer info

hierover.

 

Kinderprogramma

De Gentse Feesten worden gegarandeerd de tien leukste dagen van de grote vakantie. In het

Zuidpark organiseert de Stad Gent in samenwerking met Idee Fiks opnieuw Gentopia, een

wonderkinderdorp met tal van gratis animaties, shows en attracties. Een leuke Kleurenstoet

vertrekt op zaterdag 14 juli om 14 uur aan het Baudelohof en neemt alle kinderen mee richting

Zuidpark.

http://www.gentsefeesten175.be/
https://www.flickr.com/photos/studioalijn/albums/72157645553894911
http://huisvanalijn.be/nl/actueel/expo-gentse-feesten


Circusplaneet organiseert tijdens het Jeugdcircusfestival  workshops en spectaculaire

acrobatische shows in het Baudelohof. Op de Korenmarkt kunnen kinderen deelnemen aan

‘TalGent’, een jongerenwedstrijd die op zoek gaat naar jong Gents talent.

Verder staat er een grote foor op de Vrijdagmarkt, zorgt Free-Time voor alle dagen pret in de

Kammerstraat en kunnen de kinderen terecht in diverse zalen voor een

leuke theatervoorstelling of kinderdisco.

Gentse Feesten op verplaatsing

De Gentse Feesten zijn er voor iedereen, ook voor wie niet naar de Feestenzone kan komen. De

Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren investeert opnieuw in een programmatie in

het ziekenhuis. Artiesten van Puppetbuskers en Miramiro brengen een mooie voorstelling in het

kinderziekenhuis Prinses Elisabeth van het UZ Gent. En in negen rust- en verzorgingstehuizen

van Gent wordt een seniorennamiddag georganiseerd met optredens van Lily Castel, Fred

Geirnaert en Noël Fack.

 

Aperitief- en theeconcerten in Sint-Bavo

De dagelijkse aperitief- en theeconcerten keren terug, na een jaartje weggeweest te zijn, naar

Sint-Bavo. De concerten vinden dagelijks om 11 en 16 uur plaats in een overdekte tent, beschut

tegen zon en regen. Gunther Neefs, Jo Vally, Wendy Van Wanten, Frank Galan, Lisa Del Bo,

Barbara Dex, Lyndsay en Eveline Canoot, Garry Hagger zorgen voor een intiem concert of voor

ambiance waar de beentjes worden losgeslagen en het dak er af gaat. Er is elke dag een

signeersessie en een 'meet-and-greet' met de fans.

 

Gentse Feestenmagazine, een handige gids in het duizelingwekkende programma

Roularta Media Group zorgde in opdracht van de Stad Gent opnieuw voor het alom bekende

handige en compacte Gentse Feestenmagazine. Naast de reportages, het programma van de

feestkernen (dagkalender) en de themakalender omvat het magazine opnieuw een uitneembare

katern 'Gentse Selectie' en een feestengids voor Pierkes en Pubers. Het magazine is vanaf

vrijdag 8 juni voor 2 euro te koop in diverse (dagblad)winkels.

 

Gentse Feesten online



Het Gentse Feestenprogramma is vanaf vrijdag 8 juni 2018 ook te raadplegen op de website

www.gentsefeesten.be . Wie geïnteresseerd is in de laatste nieuwtjes, kan zich via de website

abonneren op de dagelijkse nieuwsbrief die vanaf donderdag 12 juli 2018 wordt verstuurd.

Daarnaast zijn de Gentse Feesten ook te volgen op sociale

media: www.facebook.com/Gentsefeesten en twitter.com/GFGent.

Het liberaal archief maakte in het kader van het jubileumjaar van de Gentse Feesten een

specifieke aparte website: www.gentsefeesten175.be

 

Mediapartners AVS en Radio 2

De Stad Gent sloot opnieuw een overeenkomst met VRT Radio 2 Oost-Vlaanderen en AVS

regionale televisie voor de promotie van de Gentse Feesten.

De 'grootste familie van Vlaanderen' pakt ook dit jaar uit op de Gentse Feesten. Op Radio 2 volgt

‘De Week van Niels’ de Gentse Feesten op de voet. Niels Vandeloo ontvangt op zaterdag 14 juli

van 16 tot 18 uur in de schaduw van het belfort (Cataloniëstraat) heel wat prominente gasten en

overloopt samen met hen het feestenprogramma. In 'De vinger aan de pols' op Radio 2 is er

dagelijks verslaggeving, en zijn er toogbabbels met bekende en minder bekende Gentenaars én

sfeerreportages.

AVS maakt elke dag, van zaterdag 14 tot en met maandag 23 juli, een Gentse Feestenmagazine

over het verloop van de Gentse Feesten 2018.

Wedstrijd straatanimatie

Na het succes van de voorbije twee jaren, wordt het concours straatanimatie ook in 2018

georganiseerd. Alle vergunde (inter)nationale straatartiesten van de Gentse Feesten zijn

automatisch ingeschreven voor de wedstrijd ‘Strafste Straatartiest/Strafste Straatmuzikant’.

Een jury zal gedurende de tien feestdagen op zoek gaan naar originele straatanimatie en

beslissen wie het publiek het meest kan begeesteren.

Er wordt gestreden in twee categorieën. De Strafste Straatmuzikant mikt op alle artiesten die

een instrument bespelen. De Strafste Straatartiest houdt zich bezig met acrobatie, jongleren,

theater of zoveel meer, alle acts behalve muziek. In elke categorie is er een geldprijs van 2.500

euro voor de winnaar, 1.000 euro voor de tweede en 500 euro voor de derde gerangschikte. Met

een gezond competitiegevoel tracht de Stad Gent het beste van elke artiest naar boven te halen

en vooral nog meer vaklui naar Gent te lokken.

http://www.gentsefeesten175.be/
http://twitter.com/GFGent
http://www.facebook.com/Gentsefeesten
http://www.gentsefeesten.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,

Toegankelijkheid

Dienst Welzijn en Gelijke Kansen en de toegankelijkheidsambtenaar streven naar toegankelijke

Feesten. De pleinen worden zowel vooraf op plan als tijdens de Gentse Feesten gescreend samen

met ervaringsdeskundigen. Ook op communicatie naar de burger wordt ingezet. Het op

voorhand kunnen bekijken van een route, weten welk sanitair toegankelijk is of weten waar

voorbehouden parkeerplaatsen zich bevinden, draagt bij tot de toegankelijkheid van de Feesten.

Bereikbaarheid

Per dag zakken gemiddeld 130.000 mensen af naar Gent voor de ‘Fieste’. De Stad Gent, De Lijn

en de NMBS doen er alles aan om de weg naar en van de Feestenzone op een optimale manier te

organiseren. Alle vervoersmogelijkheden werden op een rijtje gezet en zijn terug te vinden in

het Gentse Feestenmagazine en op de website www.gentsefeesten.be/bereikbaarheid.

Artiestenmoar(k)t

De vierde editie van de Artiestenmoar(k)t vindt op zaterdag 9 juni plaats in de binnentuin van

D'Hane Steenhuyse. Van 10 tot 18 uur stellen een dertigtal authentieke Gentse

artiesten/organisaties hun aanbod voor dat ze zullen brengen tijdens de Gentse Feesten. De

Artiestenmoar(k)t is een organisatie van Uitbureau in opdracht van de Stad Gent.

Informatie

Jeroen De Schuyteneer, directeur Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren, tel. 09

269 46 00, e-mail efmf@stad.gentGentinfo, tel. 09 210 10 10, e-mail 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

mailto:schepen.peeters@stad.gent
mailto:gentinfo@stad.gent
mailto:efmf@stad.gent
http://www.gentsefeesten.stad.gent/bereikbaarheid


solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.

Stad Gentnewsroom

http://persruimte.stad.gent/
http://persruimte.stad.gent/
http://www.stad.gent/

