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Lichtfestival komt in 2021 terug naar Gent

In 2021 organiseert de Stad Gent opnieuw een Lichtfestival. De vijfde editie zal

plaatsvinden van woensdag 27 januari tot en met zondag 31 januari 2021 in de

Gentse binnenstad.

Vijfde editie van het Lichtfestival in 2021

In 2021 organiseert de Stad Gent opnieuw een Lichtfestival, dat maakte het college van

burgemeester en schepenen vandaag bekend. De vijfde editie van het Lichtfestival zal

plaatsvinden van woensdag 27 januari tot en met zondag 31 januari. Eerder waren er edities in

2011, 2012, 2015 en 2018.

Vijf dagen lang zal Gent opnieuw ondergedompeld worden in een onvergetelijk lichtspektakel

voor jong en oud. De bezoekers zullen opnieuw kunnen genieten van een grote verscheidenheid

aan lichtkunstwerken, kunstinstallaties en projecties in de Gentse binnenstad.
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In 2021 zal er opnieuw ingezet worden op participatie van Gentenaars en samenwerking met

Gentse initiatieven. Het blijft ook een presentatieplatform voor opkomende kunstenaars en

kunststudenten. Hiervoor zal er samengewerkt worden met internationale Lichtfestivals.

De vorige editie van het Lichtfestival, in 2018, was een groot succes. De 37 lichtkunstwerken van

nationale en internationale artiesten brachten in totaal meer dan 835.000 bezoekers op de

been. Het Lichtfestival brak daarmee alle records.

'In 2021 zal Gent opnieuw gedurende vijf dagen nog mooier
en indrukwekkender worden door de verschillende lichtinstallaties die de
pracht van de historische gebouwen in onze stad in de schijnwerpers plaatsen.
We willen er opnieuw een sfeervol evenement van maken mét en voor de
Gentenaars. In 2018 waren er 835.000 bezoekers op vijf dagen tijd, dat is
zonder twijfel het strafste evenement van Gent!'
— Annelies Storms, schepen van Evenementen

Contact

Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren, algemeen nummer, tel. 09 323 63 99,

lichtfestival@stad.gent

Jeroen De Schuyteneer, directeur Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren, tel. 09

323 63 10, e-mail jeroen.deschuyteneer@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.

Lien Braeckevelt, kabinet schepen Annelies Storms, tel. 09 266 51 42, e-mail

lien.braeckevelt@stad.gent

Bevoegd

Annelies Storms
Schepen van Feesten en Evenementen, Facility Management, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent,
tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.storms@stad.gent
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