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77 activiteiten op het programma tijdens
Erfgoeddag in Gent

Op Erfgoeddag laten erfgoedorganisaties zich jaarlijks van een andere kant bekijken. Dit
jaar doen ze dat met het thema 'Hoe maakt u het?'. Op zondag 28 april 2019 organiseren
35 Gentse organisaties en individuele vakmannen en -vrouwen samen 77 activiteiten. Ze
nodigen geïnteresseerden uit om even stil te staan bij wat er allemaal komt kijken bij
'vakmanschap'.

Er zijn tentoonstellingen, lezingen en wandelingen over ambachten, maar ook over hoe ons
erfgoed werd gemaakt en hoe het wordt bewaard en gerestaureerd. Ook een wandeling langs
plaatsen met een ambachtsverleden gecombineerd met hedendaagse ambachtelijke
handelszaken staat op het programma.
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OVER STAD GENT

'Je kan ook zelf aan de slag op Erfgoeddag: er staan maar liefst 77 activiteiten op
het programma, waarvan 27 workshops zoals kroketten draaien, kantklossen, 3D-
tekenen, kruidenmiddeltjes maken, weven, maquettes maken, bloemschikken,
verzegelen, kalligrafie, borduren en nog veel meer. Ook voor kinderen is er heel
veel te beleven.'

— Sami Souguir, schepen van Cultuur

Alle activiteiten zijn terug te vinden op www.erfgoeddag.be of via de gratis ErfgoedApp. Bij
enkele activiteiten geeft de ErfgoedApp extra informatie, zoals verrassende filmpjes, verhalen,
weetjes en nog veel meer.

In onderstaande folder staan alle Gentse activiteiten op een rijtje. Deze folder ligt ook in het
STAM en andere musea, in het Gentinfo-Punt, het Administratief Centrum Zuid, het infokantoor
Toerisme en het Uitbureau.

Praktisch

Alle activiteiten zijn gratis en doorlopend open van 10 tot 18 uur, tenzij anders vermeld. Los van
de speciale Erfgoeddagactiviteiten is de vaste collectie in alle musea gratis te bezoeken.

Contact

Marieke Vangheluwe, AGB Erfgoed - STAM, tel. 09 267 14 67, e-
mail marieke.vangheluwe@stad.gent

Bevoegd

Sami Souguir
Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en
Ruimtelijke Planning, stadhuis, Botermarkt 1,
9000 Gent, tel. 09 266 54 80, e-mail
sami.souguir@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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