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Expo 'Lang leve de muziek!' ontvangt
40.000ste bezoeker op vrijdag 5 april 2019 om
15.30 uur
Beste lezer

Graag nodigen we u uit op de verwelkoming van de 40.000ste bezoeker van de expo 'Lang leve

de muziek!'. Op vrijdag 5 april 2019 om 15.30 uur verwelkomt schepen van Cultuur Sami

Souguir de gelukkige bezoeker met een leuke attentie in de Sint-Pietersabdij.

Expo 'Lang leve de muziek!'

'Lang leve de muziek!' begint in de jaren '50 met de gouden jaren van het luisterlied en eindigt

vandaag, vele genres en stijlen verder. Alle Nederlandstalige muziek komt aan bod: het

luisterlied, het chanson, de kleinkunst, rock-'n-roll, folk, blues, pop, protestliederen, hiphop,

hardrock, schlagers, humor …

De reacties van de bezoekers tot nu toe liegen er niet om: van 'de leukste expo ooit, we kwamen

al dansend buiten', 'ook als 23-jarige onmetelijk interessant' tot 'een geweldige tentoonstelling

waar je vanzelf begint te swingen en te zingen, allen daarheen, ook met kinderen'.

⏲

http://persruimte.stad.gent/


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.

De expo 'Lang leve de muziek!' met de mooiste liedjes, memorabele televisiefragmenten en de

wonderlijke verhalen van Belpopkenner Jan Delvaux loopt nog tot en met Pinkstermaandag 10

juni 2019.

Contact

Patty Delanghe, Historische Huizen Gent, gsm 0475 40 47 43, e-mail

patty.delanghe@stad.gent
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