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Tentoonstelling 'Wonen in diversiteit' opent in
De Krook

In Bibliotheek De Krook opent op dinsdag 9 oktober 2018 een tentoonstelling van

architectencollectief HEIM rond woonvormen en diversiteit. Het collectief

ontwerpt innovatieve woonvormen waar nieuwkomers en geëngageerde burgers

ruimtes delen. De expo loopt tot en met 17 november tijdens de openingsuren van

de bibliotheek.

Expo 'Wonen in diversiteit'

⏲



Architectencollectief HEIM ontwerpt innovatieve woonvormen waar nieuwkomers en

geëngageerde burgers ruimtes delen. Voor deze tentoonstelling verzamelden ze inspirerende

projecten uit binnen- en buitenland die mensen samenbrengen, versterken en verrijken.

Meer info over de expo en de makers in het dossier van de bibliotheek.

Lees de visie van HEIM.

Activiteiten

Tijdens de periode van de tentoonstelling kan het publiek deelnemen aan de openingslezing,

een gesprek, rondleidingen en een slotdebat. Alles is gratis, behalve 'Quotes' op 18 oktober.

Reserveren / inschrijven is aanbevolen.

dinsdag 9 oktober (20-22.30 uur): Openingsavond: Architectencollectief HEIM licht zijn

visie op wonen in diversiteit toe en toont hoe de interactie tussen architectuur, middenveld en

beleid hiertoe een bijdrage kan leveren. Sprekers: Hilde Reynvoet, voorzitter Taskforce

Wonen (Stad Gent) en Pascal Debruyne, beleidsmedewerker integratie bij Vluchtelingenwerk

Vlaanderen. Inschrijven via Vormingplus (of tel. 09 224 22 65).

De pers is van harte welkom op de openingsavond - contact: Els Van Rompay (zie onderaan dit

bericht)

donderdag 18 oktober (19:30-21 uur): Quotes: Tina De Gendt interviewt Gerard Hautekeur,

auteur van 'Van cohousing tot volkstuin'. Inschrijven via Vormingplus.

zaterdag 27 oktober (10.30-12 uur): Rondleiding door de makers. Inschrijven

via Vormingplus

woensdag 14 november (20-22 uur): Slotevent: debat

zaterdag 17 november (10.30-12 uur): Rondleiding door de makers. Inschrijven

via Vormingplus

Informatie

Els Van Rompay, Bibliotheek De Krook, tel. 09 323 68 54, e-mail els.vanrompay@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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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.

Stad Gentnewsroom

http://persruimte.stad.gent/
http://persruimte.stad.gent/
https://pr.co/?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_stadgent
http://www.stad.gent/

