
Een rijk geïllustreerd boek laat je proeven van
175 jaar Gentse Feesten

Ter gelegenheid van de 175ste verjaardag van de Gentse Feesten publiceert de
Stad Gent samen met Pandora Publishers een rijk geïllustreerd boek, waarin de
lezer het ontstaan van de feesten ontdekt en leert hoe ze uitgegroeid zijn tot één
van de grootste culturele festivals in Europa. Een uniek tijdsdocument van de
Gentse Feesten anno 2018.

De Gentse Feesten zoals we ze vandaag kennen, zijn niet ontstaan uit het niets. Ze
vormen het resultaat van een lange geschiedenis, waarop generatie na generatie heeft
voortgebouwd. In 2018 wordt de 175ste verjaardag van dit unieke en veelzijdige  festival
gevierd, want de Gentse Feesten overleefden oorlogen en neergang, maar zijn na al die
jaren nog steeds springlevend.

Voor deze gelegenheid publiceert de Stad Gent samen met Pandora Publishers dan ook
een rijk geïllustreerd boek. Bijdragen van diverse auteurs en interviews van journalist
Karel Van Keymeulen met een aantal sleutelfiguren en pleinorganisatoren schetsen een
indringend beeld van de 'Gentse Feesten achter de schermen' met markante anekdotes
en verhalen.
Het boek sluit af met een blik op de toekomst, een fictieve flits naar 2043 wanneer de
Gentse Feesten 200 jaar zullen bestaan.



Het Liberaal Archief, Liberas, stelde hun ruime collectie en expertise beschikbaar voor de
realisatie van dit boek, waarover in de eerste helft van juni ook een website gelanceerd
wordt.
Ook het Huis van Alijn is partner in dit project met een expositie rond de jubileumeditie
van de Gentse Feesten, te bezoeken van 9 juni tot en met 2 september 2018.
De fotografie is van de hand van Patrick Henry, stadsfotograaf, die als geen ander de
polsslag van de stad en de Gentse Feesten in beelden kan vatten.
175 jaar Gentse Feesten is dan ook een boek dat in de boekenkast van Gentenaars,
feestvierders, festival-en cultuurliefhebbers thuishoort, als boeiend tijdsdocument van
een onvergelijkbaar festival dat deel uitmaakt van het DNA van onze stad.

"Opeenvolgende generaties actieve en betrokken Gentenaars, die uit liefde voor
hun stad telkens weer nieuwe schakels hebben gesmeed aan een lange keten, dat
is het echte verhaal van 175 jaar Gentse Feesten. De voorbije zes jaar heb ook ik
daaraan, als Feestenburgemeester, mijn bescheiden bijdrage mogen leveren op
een bijzonder scharniermoment in de geschiedenis van onze stad en haar Gentse
Feesten. De keuze om deze feesteditie van onze Gentse Feesten te bekronen met
een bijzonder boek was voor mij een evidentie. Het resultaat is een opmerkelijk
werk geworden met boeiende interviews en markante anekdotes. Proef het, ruik
het, verslind het, koester het.

— Christophe Peeters,

Overzicht auteurs van het boek
Christophe Peeters - Feestenburgemeester - Opiniestuk vernieuwing en transitie
Ruben Mantels – Burgerlijk vertier. De oude Gentse Feesten, 1843-1969

Bart D’Hondt – Een tweede adem, een frisse wind. Gentse Feesten van 1969 tot
vandaag
Jacques Van Keymeulen – Het Gents: een verdwijnende taal?

Karel Van Keymeulen – Nog wat zottigheid graag: de Gentse Feesten anno 2018

Jeroen De Schuyteneer – Vervelen en vervellen 2018 > 2043

Patrick Henry - fotografie 

 
Praktische info
175 jaar Gentse Feesten is een uitgave van Pandora Publishers en beschikbaar in de
boekhandel, het Huis van Alijn, de stadswinkel.
Kostprijs: 31,95 euro



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.

In het stadsmagazine van juni staat een kortingsbon van 5 euro voor de aankoop van dit
boek, geldig van 1 tot en met 30 juni. De bon kunt u gebruiken in alle Gentse
Boekhandels die lid zijn van VVB:  FNAC, Standaard Boekhandel, Paard van Troje,
Walry en in de Stadswinkel.

Websites
https://gentsefeesten.stad.gent/
http://www.gentsefeesten175.be (lancering eerste helft juni)

Informatie
Marianne Lippens, Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd, tel. 09 323 61 60, e-mail
departement.vrijetijd@stad.gent
Heidi Rogiest, Dienst evenementen, feesten, markten en foren, tel. 09 269 46 03, e-mail
heidi.rogiest@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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