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Laat je inpakken tijdens de Winter In Gent

De Winter In Gent zit weer vol verrassingen. De Gentse Winterfeesten, die starten

op vrijdag 7 december 2018, katapulteren de bezoekers naar de authentieke

kerstbeleving uit de jaren ’20, terwijl het Winterwonderkasteel Vikingen

verwelkomt. En natuurlijk ontbreken de kerstmarkt met meer dan 150

kerstkraampjes, de gezellige ijspiste onder de Stadshal, het traditionele

eindejaarsvuurwerk en de sfeervolle eindejaarsshopping met de extra

koopzondagen ook deze editie niet.

Gentse Winterfeesten
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De Gentse Winterfeesten staan opnieuw garant voor een feeëriek kerstdecor in het hart van

Gent. De kerstmarkt is met meer dan 150 kerstkraampjes vol lekkernijen, ambachtelijke

producten en toffe hebbedingetjes zeker een bezoekje waard. En voor wie zich graag op glad ijs

waagt, is de ijspiste met een apart kinderparcours, traditioneel onder de Stadshal, 'the place to

be'. Uitblazen kan in de Moose Bar (waar DJ’s en bands zorgen voor een muzikale noot) en in

Ray, beter bekend als de serre van Klein Turkije. Die wordt omgetoverd tot de Husky Bar, een

gezellig winterse plaats voor jong en oud.

'Bij de top 10 van te bezoeken kerstmarkten plaatst de Ierse krant The
Independent onze Gentse Winterfeesten op de eerste plaats. Volgens de krant
zijn de Gentse Winterfeesten de beste plek als je eens iets nieuws wil
ontdekken tijdens de eindejaarsperiode. Het is niet de eerste keer dat we
internationaal opgemerkt worden met onze Gentse Winterfeesten, waar we
dus terecht fier op mogen zijn!'
— Christophe Peeters, schepen van Feesten

Kinderanimatie

Vooral voor de kinderen hebben de Gentse Winterfeesten heel wat verrassingen in petto. In de

Sint-Niklaaskerk vindt van 19 december 2018 tot en met 6 januari 2019 het land van W’ijs

plaats, een heus doe-, leer- en speelparadijs in het land van de Kerstman. En voor kinderen

tussen 8 en 12 jaar heeft de Kerstman gezorgd voor een toffe escape room. Het Kinder W’ijspunt

is opnieuw van de partij en verhuist van het Emile Braunplein naar de ingang van de Sint-

Niklaaskerk. De kinderanimatie zal zich dit jaar niet beperken tot het Kinder W’ijspunt. Op de

Korenmarkt, het Sint-Baafsplein, het Sint-Veerleplein,… kortom op alle pleinen in de feestzone

is er animatie voor de kinderen. Ze zullen zich alvast geen moment vervelen. En natuurlijk

komen ook het reuzenrad Grand Soleil en de super gezellige kerstbalstoeltjes van 'le Sapin

Magique' terug.

Sint-Veerleplein



Voor een vleugje authentieke kerstmagie kun je terecht op het Sint-Veerleplein. De Gentse

Winterfeesten nemen je mee naar de jaren ’20 met een antieke paardenmolen en een

carrouseltent van 1926. In de carrouseltent kun je even genieten van een drankje en wie weet

weerklinkt daar de zwierige charleston. Sfeer zal er alvast zijn, want samen met het Gentse 'Yes

it’s you' zorgen de Gentse Winterfeesten voor diverse activiteiten, gaande van kerstkoor tot

après-skiparty.

Winterwonderkasteel

Wie het Gravensteen aan het Sint-Veerleplein binnenstapt, keert nog meer terug in de tijd,

meer bepaald het jaar 880. De Vikingen maken ook Gent onveilig. De heersende graaf,

Boudewijn de Kale, is ten einde raad. De kerstdagen zijn voor Boudewijn hét ideale moment om

samen met Alfred, de koning van Engeland, een vredesplan te bedenken. Hij heeft hem samen

met zijn raadgever Uhtred, die bij de Vikingen opgroeide, uitgenodigd in het Gravensteen.

Uhtred brengt ook enkele jeugdvrienden mee. Om hen gunstig te stemmen, combineert de graaf

zijn kerstfeest met hun ‘Midwinterfeest’ in het Gravensteen. Kom genieten van prachtig

versierde kerstbomen, grote vredevuren, gezellige sfeerverlichting en een ware Vikingsfeer.

Nagenieten en opwarmen kan in de Gravensteen winterbar.

'Voor de vijfde keer kunnen mensen de magie van het Gravensteen tijdens de
kerstperiode herontdekken met het Winterwonderkasteel. De imponerende
burcht ontvangt al jaren duizenden bezoekers van alle leeftijden en dit jaar
komen er ook Vikingen op bezoek. Tijdens de laatavondopeningen kan je
tussen de kantelen de prachtig verlichte stad aan je voeten zien liggen en er
voor altijd door gecharmeerd zijn.'
— Annelies Storms, schepen van Cultuur

Eindejaarsshopping

Heel wat handelaars in het centrum openen hun deuren op zondag. Op zondag 2, 16, 23 en 30

december 2018 en 6 januari 2019 is het Shop-op Zondag, waarbij bussen en trams van en naar

Gent helemaal gratis zijn. Midden in de Veldstraat ligt het stadspaleis d’Hane Steenhuyse.

Tijdens de eindejaarsdagen is deze 18de-eeuwse residentie prachtig versierd en vrij te bezoeken

van 14 tot 18 uur op vrijdag, zaterdag en zondag. Op 30 november om 18 uur wordt ook de

kerstverlichting van PUUR GENT in gans Gent aangestoken. Sfeer en gezelligheid troef in de

Gentse winkelstraten.



Nieuw campagnebeeld

Eindejaar is cadeautjestijd. Kerstcadeautjes vormen de inspiratiebron voor het nieuwe

campagnebeeld van de vijfde editie van de Gentse Winterfeesten en Winter in Gent. Het concept

en de realisatie werden ontwikkeld door de Dienst Communicatie van de Stad Gent in

samenwerking met het bedrijf De Kwekerij in Gent. De stad komt als een verrassing uit het

kerstcadeautje. Of zoals 'The Independent' schreef: 'Ghent is best for… something new!'

Ontdek wat Gent allemaal te bieden heeft tijdens de winter op:

Contact

Bart Inghelbrecht zakelijk coordinator PUUR GENT, tel. 09 266 84 65, gsm 0486 96 82 96,

e-mail bart.inghelbrecht@stad.gent (over de Koopzondagen)

Quinten Goetkint, EMO bvba

Patty Delanghe, communicatie Historische Huizen Gent, tel 09 266 85 24, gsm 0473 40 47

43, e-mail patty.delanghe@stad.gent (over Winterwonderkasteel)

Bevoegd

http://www.winteringent.be

Winterwonderkasteel | Gravensteen

Welkom : Gentse Winterfeesten

Christophe Peeters
Schepen van Financiën, Feesten, Middenstand en Innovatie, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent,
tel. 09 266 50 50, e-mail: schepen.peeters@stad.gent

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.
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