
Op tournee met 'Achter Glas' in acht
Gentbrugse huiskamers

Op zaterdag 22 september 2018 neemt 'Achter Glas' buurtbewoners mee op

tournee langs acht verschillende huiskamers in Gentbrugge. Tijdens dit

theaterexperiment brengen buurtbewoners een vorm van theater in de

huiskamers. Nu eens is de actrice of acteur zelf een bewoner van het huis. Dan

weer zijn acteurs of actrices in de woningen te gast.

Tijdens 'Achter Glas' spelen bezoekers of voorbijgangers de rol van 'voyeurs'. Ze kunnen de actie

in de woning volgen via het raam of de vitrine. Zo krijgen ze een soms vervormde kijk op de

actie die zich letterlijk achter het glas afspeelt. Humoristische, kritisch-ironische, maar vooral

Gentbrugse verhalen staan hierbij centraal. 

De verhalen worden gespeeld (en soms meegeschreven) door buurtbewoners en zijn geschreven

en geregisseerd door Noël Callebaut en Bob Vanden Eynde.

Gentbrugse verhalen

Acht theaterstukjes van buurtbewoners nemen de toeschouwers mee doorheen de buurt. Op die

manier worden Gentbrugse inwoners door hun eigen buren warm gemaakt om meer te weten te

komen over hun onmiddellijke woon- en leefomgeving. Maatschappelijke wijkthema's en

fierheid over de wijk staan daarbij centraal.



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.

Buurtcentrum Gentbrugge op het Emiel Hullebroeckplein 1 fungeert om 13.30 uur als info- en

startpunt. De deelnemers kunnen er een parcoursfolder vinden met alle nodige informatie voor

de wandeling langs de huiskamers. De acht verhalen zijn gespreid over de namiddag en duren

elk ongeveer 15 minuten. De locaties bevinden zich op wandel- en fietsafstand van elkaar. Alle

huiskamers kunnen bezocht worden of er kan een selectie gemaakt worden. Geen plaats voor

het raam? Gewoon doorschuiven naar de volgende locatie en later eens terugkomen. Mensen die

moeilijk te been zijn, zijn eveneens van harte welkom. Zij worden in stijl opgehaald én

teruggebracht.

Programma

13.30-14 uur: verzamelen aan Buurtcentrum Gentbrugge, Emiel Hullebroeckplein 1

14 uur: startschot 'Achter Glas'

14-18 uur: spreek af met uw buren en volg het parcours

18.30 uur: spelers, eigenaars van de huiskamers, toeschouwers, … zijn welkom op de receptie

in Buurtcentrum Gentbrugge

Informatie

Jo De Smet, Buurtwerk Gentbrugge, tel. 09 210 47 00, e-

mail buurtwerking.gentbrugge@stad.gent 

Bevoegd

Resul Tapmaz
Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent,
tel. 09 266 51 26, e-mail: schepen.tapmaz@stad.gent

mailto:schepen.tapmaz@stad.gent
mailto:buurtwerking.gentbrugge@stad.gent
http://www.stad.gent/


Stad Gentnewsroom

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

