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Gentse liedjes centraal tijdens derde editie
Week van het Gents

Van 25 november tot en met 3 december 2018 vindt de derde editie van de Week

van het Gents plaats, een week waarin het sappigste dialect van Vlaanderen in de

schijnwerpers wordt gezet. Daarvoor worden opnieuw een heel aantal activiteiten

voorzien en dit jaar staan de Gentse liedjes centraal.

Zingd’ uuk mee?

Tijdens de Week van het Gents staat het Gents dialect een week lang in de kijker. Steeds minder

mensen spreken het vlot en nochtans is iedereen het erover eens dat het een mooie, grappige en

beeldrijke taal is. Het Gents geeft warmte en kleur, denk maar aan  de vele liedjes, aan de

poppenkast met Pierke en aan het volkstheater.

'Het Gents is het mooiste, sappigste dialect van Vlaanderen en daarom de
Week van het Gents. Dit jaar staan de Gentse liedjes centraal. Wim Claeys
trekt als een echte apostel voor het dialect langs de Gentse scholen om de
kinderen Gents te leren zingen.'
— Annelies Storms, schepen van Cultuur
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Wim Claeys gaat naar de Gentse scholen en leert er de kinderen zingen in het Gents. Zijn motto

luidt: 'Ze keunen gien Gens klappen, maor ze keunen het wèl zingen!' Al dat enthousiaste jonge

geweld komt op 27 en 28 november naar de concertzaal van De Bijloke om met hart en ziel mee

te zingen op de voorstelling van de CD 'Alle Gents aan Dek' door Wim Claeys & De Stemband.

De arrangementen van de liedjes van deze CD zijn te vinden op

www.stad.gent/weekvanhetgents. Zo kan iedereen de liedjes leren kennen en gebruiken.

Het programma biedt ook dit jaar weer een waaier aan activiteiten waaruit iedereen zijn keuze

kan maken. Schaaf uw Gents bij en volg eens een academisch lezing over het Lam Gods door

professor dr. Maximiliaan Martens in het Gents, een Koozerie over erotiek door Freek Neirynck

of kom naar een poppenkastvoorstelling voor volwassenen door poppentheater Charlekijn. De

leerlingen van de  Hotelschool maken proevertjes van Italiaanse gerechten die geserveerd

worden terwijl Luk De Bruycker de link legt tussen Pulcinella van de Commedia dell’arte en het

Gentse Pierke. Eddy Levis leest voor uit 'Het poortjesleven' van Alexis Callant.

Iedereen kan ook van thuis uit actief deelnemen aan de Week van het Gents door een muzikaal

berichtje te sturen via gentsewensen.gent naar vrienden en verwanten.

Geiwene Foersjet

De Gentse restaurants strijden dit jaar opnieuw voor de Geiwene Foersjet 2018. Vorig jaar werd

de prijs voor de eerste keer uitgereikt aan het restaurant dat de beste Gentse stoverij serveerde.

De winnaar was toen Brasserie Bridge. Dit jaar gaat de Geiwene Foersjet naar de zaak die de

beste Gentse waterzooi van vis serveert. Veel horecazaken zetten speciaal voor de Week van het

Gents een typisch gerecht op de kaart. De deelname van de Gentse horeca aan De Week van het

Gents is een initiatief van PUUR GENT.

Opening met muziek

De Week van het Gents wordt afgetrapt op 25 november om 11 uur op de Kouter, met een aantal

eigenzinnige versies van ’t Vliegerke door Wim Claeys, Fatih De Vos en Fulco Ottervanger. Jean

Pierre Maeren presenteert het openingsmoment. Wie naar het openingsmoment komt, maakt

kans om een originele totebag met een tekstfragment van het Vliegerke te bemachtigen. Want

ook Walter De Buck is aanwezig op de Kouter. Bezoekers maken er kennis met het Walter De

Buckproject van vzw het Gouden Ei, die in de loop van de volgende jaren al uw verhalen over de

peetvader van de Gentse Feesten wil verzamelen om deze te bundelen in een boek.

https://gentsewensen.gent/
http://www.stad.gent/weekvanhetgents
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Poppentheater en andere organisaties

De week van het Gents zet ook in op het Gentse poppentheater. Zo gaan de kinderen van diverse

Gentse basisscholen kijken naar Pierke van Poppentheater Magie. Het reizende poppentheater

gezelschap Pedrolino brengt oud en jong bijeen: zij spelen in drie rusthuizen waar de kinderen

van de buurtscholen op bezoek komen om samen te genieten.

Organisaties die in hun werking het Gents levendig houden, worden in het licht gehouden

tijdens de Week van het Gents: hun aanbod voor de maanden november en december is ook

terug te vinden in de flyer en op de website.

De Week sluit af op 4 december met de traditionele uitreiking van de Gentsche Handsjes door

de Gentsche Sosseteit in het ICC.

Meer informatie

Contact

Jo Van Herreweghe, tel. 09 323 61 51, e-mail Jo.VanHerreweghe@stad.gent

Bart Inghelbrecht, Zakelijk coördinator PUUR GENT, tel. 09 210 10 60, e-

mail bart.inghelbrecht@stad.gent

Bevoegd

Kalender Week van het Gents

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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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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