
Street art voor de vrede in het Gentse
Graffitistraatje

Op zaterdag 22 september 2018 zullen Gentse street art kunstenaars de

Werregarenstraat, beter bekend als het Graffitistraatje, voorzien van een nieuwe,

frisse laag kunst in het teken van vrede tijdens de Sorry Not Sorry Jam. Wie zelf

ook aan de slag wil, kan diezelfde dag bij de Jeugddienst terecht voor een graffiti

workshop.

Het Gentse Graffitistraatje krijgt op zaterdag 22 september een totale make-over. De muren

worden in één kleur geschilderd tot een reusachtig canvas van 400m², dat vervolgens door

Gentse graffitikunstenaars in één dag tijd wordt omgetoverd tot een nieuw, groot kunstwerk,

geïnspireerd door het thema vrede in kader van het Gentse vredesjaar. Onder andere Mr. Mong,

Solid, Chaira Daneels en Kymo One zullen er tussen 12 en 18 uur aan het werk te zien zijn. De

actie is een initiatief van Cultuur Gent, Wallin' en Graffiti vzw.

Een snelcursus graffiti voor artiesten in wording

http://www.strijdmeevoorvrede.gent/


Tijdens de graffiticursus Spraydayz Masterclass kan iedereen komen experimenteren met

spuitbussen op de binnenkoer van de Jeugddienst. De experts van Graffiti vzw leren de

deelnemers spelen met achtergronden, outlines en highlights en vertellen hen alles over het

praktische gebruik van spuitbussen. Deze dagcursus is zowel voor hen die nog nooit een

spuitbus van dichtbij hebben gezien als voor kunstenaars die al wat skills onder de knie hebben.

SORRY, NOT SORRY: street art in Gent

SORRY, NOT SORRY is het label waaronder de Stad Gent het hele jaar door street art

ondersteunt. De Stad wil kunstenaars immers stimuleren om de straten te gebruiken als speel-

en creatieplek en tegelijk kunst buiten de muren van de musea brengen, zodat een veel breder

publiek ermee in aanraking komt. Jaarlijks worden er in het kader van SORRY, NOT SORRY

verschillende grote muurschilderingen in de stad gerealiseerd. Deze en vele andere street art

kunstwerken in het Gentse straatbeeld zijn terug te vinden op de gratis SORRY NOT SORRY

Street Art Map. Om de twee jaar zet het SORRY NOT SORRY Festival bovendien straatkunst in

de breedste zin van het woord in de schijnwerpers, met een programma waarin zowel lokale als

internationale graffitiartiesten en beeldende kunstenaars Gent als hun canvas gebruiken.

Informatie

Dries Van Melkebeke, Cultuur Gent, tel. 09 323 61 78, e-mail dries.vanmelkebeke@stad.gent

Bevoegd

Spraydayz Masterclass Graffiti - zaterdag 22 september - 10u tot 17u

SORRY, NOT SORRY 

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

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50
78, e-mail: schepen.decruynaere@stad.gent
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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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