
Feestelijke opening EXPO Lang Leve de
Muziek! 60 jaar liedjes uit de Lage Landen op
donderdag 4 oktober 2018 om 17 uur

Beste lezer,

De Stad Gent, Eén, Radio 2, VRT Brand Extensions, Historische Huizen Gent en Tijdsbeeld &

Pièce Montée, nodigen u graag uit op de feestelijke opening van de EXPO Lang Leve de Muziek!

60 jaar liedjes uit de Lage Landen.

Voor het eerst wordt 60 jaar Nederlandstalige muziek samengebracht in een wervelende

interactieve tentoonstelling, de grootste muziek-expo ooit in België en een eerbetoon aan meer

dan 200 artiesten en groepen. Lang Leve de Muziek! 60 jaar liedjes uit de Lage

Landen brengt  de mooiste liedjes, de leukste verhalen, memorabele televisiefragmenten en

iconische collectiestukken.

Perspreview

U bent welkom op de exclusieve perspreview  op donderdag 4 oktober om 17 uur in de Sint-

Pietersabdij, Sint-Pietersplein 9, Gent. Jan Delvaux en de samenstellers van de tentoonstelling

geven tekst en uitleg.

Wij vragen uw aanwezigheid te bevestigen bij patty.delanghe@stad.gent of gsm 0473 40 47 43.

U bent ook van harte welkom op het aansluitend avondprogramma:

- 18.30 uur: Doorlopend vrij bezoek aan de tentoonstelling
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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.

- 19.30 uur: Toespraken in het Muziekcafé, presentatie door Bart Peeters

Annelies Storms: Schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen in Gent

Peter Claes: Algemeen Directeur Media en Productie VRT

Jan Knudde: Netmanager Radio 2

en Jan Delvaux: medesamensteller van de tentoonstelling.

- 20.00 uur: Receptie, vrij bezoek aan de tentoonstelling, Belpop Bonanza Ballroom DJ's

U bent van harte welkom.

Met vriendelijke groeten

Dienst Communicatie Stad Gent

Contact

Patty Delanghe, IVA Historische Huizen Gent/Sint-Pietersabdij, gsm 0473 40 47 43, e-mail

patty.delanghe@stad.gent
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