
Zomer bij Historische Huizen Gent

Reinas de la Radio - ©Korda Estate

Historische Huizen Gent zet de zomer in met tal van activiteiten. Voor jonge

kinderen met hun ouders, fotoliefhebbers, partyliefhebbers, rustzoekers of

romantische zielen, er is altijd wel iets te beleven. Het volledige programma is nu

beschikbaar.

Apéro Historische Huizen



Historische Huizen Gent en Apéro Six slaan de handen in elkaar voor een nieuw concept ‘Apéro

Historische Huizen’. Voor de allereerste Apéro wandel je gewoon de betoverende tuin van de

Sint-Pietersabdij binnen. Je kan dan ook gratis binnenlopen in de expo van de Cubaanse

fotograaf Alberto Díaz Gutiérrez, beter bekend als Korda. En geen Apéro zonder muziek, dj

Sheridan, bekend van Studio Brussel, brengt een zomerse mengelmoes van disco, house en afro.

Dit event is gratis, maar drank en hapjes zijn betalend. Inschrijven is niet nodig, gewoon

afkomen en genieten!

Praktisch:

Datum: vrijdag 6 juli 2018 van 16 uur tot 01 uur.

Locatie: de tuin van de Sint-Pietersabdij – Sint-Pietersplein 9, 9000 Gent

www.sintpietersabdijgent.be

Gratis

Fototentoonsteling: Korda, Beauty and Revolution

Alberto Díaz Gutiérrez, kortweg Korda is zonder twijfel een van Cuba’s meest gerenommeerde

fotografen. Zijn krachtige beelden van Fidel Castro en Che Guevara, het Cubaanse volk en de

schare kunstenaars en intellectuelen die de revolutie omarmden, gingen de wereld rond. Toch

was Korda veel meer dan de fotograaf van de revolutie. 'Korda: Beauty and Revolution' brengt

een selectie van zijn allerbeste werken en switcht moeiteloos van glamour, vrouwelijk schoon en

reclamefotografie over krachtige portretten van de leiders en militairen van de Cubaanse

revolutie naar natuurbeelden van de fascinerende onderwaterwereld van Cuba.

De tentoonstelling loopt nog tot 19 augustus in de Sint-Pietersabdij.



Norka-Bird-Alberto Korda ©Korda Estate

 

Start Beiaard Zomerfestival

Op zaterdag 7 juli 2018 om 20 uur start het ‘Beiaard zomerfestival’met het topconcert Brass &

Bells. Kenneth Theunissen, de Gentse stadsbeiaardier, zorgt samen met een 15-koppig

trompettenensemble onder leiding van zijn broer Wilfried voor een uniek spektakel vanop het

Gentse belfort.

Dit feestelijk gebruik dateert reeds vanuit de barokperiode waarbij grote evenementen

aangekondigd werden van op kerktorens.

De trompettisten verplaatsen zich per nummer op de rondgang bovenaan de torenspits, op 70 m

hoogte, zodat alle terrasjes en pleinen kunnen mee genieten van dit visueel spektakel. Op het

programma staan bekende composities van R. Strauss, G.F. Händel, G. Bizet, H. Purcell, T.

Susato en L. von Beethoven.  

Praktisch:

Data van alle beiaardconcerten:  07/07, 28/7, 4/8, 11/8, 18/8 en 25/8, steeds om 20 uur.

Locatie: rond het Belfort

Gratis

https://persruimte.stad.gent/images/279115


Stadspaleis d’Hane Steenhuyse 

Stadspaleis d’Hane Steenhuyse bezoeken is altijd een beetje reizen in de tijd. Stap binnen via de

‘entree a sec’, geniet van de weelderige salons, de majestueuze balzaal à l’Italienne en de

kleurrijke slaapkamervertrekken van de graaf en de gravin. Zelfs de keuken geeft haar geheimen

prijs. En kuier zeker eens tot in de tuin van d’Hane Steenhuyse, een heerlijk rustpunt in de

anders zo drukke Veldstraat.

Praktisch:

Stadspaleis d’Hane Steenhuyse, Veldstraat 56  is vrij te bezoeken op vrijdag-, zaterdag- en

zondagnamiddag van 14 uur tot 18 uur. Gegidste rondleidingen op vrijdag en zaterdag, tickets

via Uitbureau.



Sint-Baafsabdij, kom tot rust

Genoeg van het feestgewoel en de drukte van de stad? Op vrijdag- zaterdag en zondagmiddag

kan je heerlijk genieten van de rust en de stilte van de Sint-Baafsabdij. Gooi de digitale wereld

even aan de kant en kom een boek lezen, rol je yogamatje uit of, lekker ouderwets, bestudeer de

plaatselijke fauna en flora.

Praktisch:

Locatie: Sint-Baafsabdij, Voorhoutkaai 43, 9000 Gent is vrij te bezoeken op vrijdag-, zaterdag-

en zondagnamiddag van 14 uur tot 18 uur.

Gratis 



Voor de jongsten: Schatten van Vlieg

Kom deze zomer op schattenjacht in de Sint-Pietersabdij. Een geheime schatkaart  leidt je recht

naar je doel, als je tenminste goed kan voelen. Wie de kist vindt, gaat naar huis met een leuk

aandenken om nog meer te voelen.

Praktisch:



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.

De zoektocht is geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar.

Gratis

Allison

Rafaël wordt dood teruggevonden in de Sint-Pietersabdij. Een ongeluk? Of moord? De digitale

monnik Alison neemt je mee op een spannende en mysterieuze tocht door een van de oudste

monumenten van Vlaanderen, de Gentse Sint-Pietersabdij. Je komt in ruimtes waar je anders

nooit komt en passeert een hoop moois: de middeleeuwse refter, de majestueuze abdijkerk, de

prachtige tuin en eindeloze zolders.

Praktisch:

Locatie: Sint-Pietersabdij, Sint-Pietersplein 9, 9000 Gent

Informatie

Tine Paquet, communicatie Historische Huizen Gent, tel 09 266 85 11, e-mail

tine.paquet@stad.gent

Bevoegd

Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme, en Evenementen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266
51 45, e-mail: schepen.storms@stad.gent
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