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'Ja Aloha!', de Gentse Feesten komen eraan

Van vrijdag 19 juli tot en met zondag 28 juli 2019 wordt Gent weer de leukste plek

in Europa. Communicatiebureau 'The Oval Office' mocht de campagne van de

176e Gentse Feesten bedenken en koos voor de slogan 'Ja Aloha'. Het

campagnebeeld is een ode aan het water in de stad en toont de open en

verwelkomende houding van de surfcultuur. Want de Gentse Feesten zijn een

feest voor iedereen.

Ode aan het water

Gent is verbonden met het water en de Gentse binnenwateren brengen leven en dynamiek in de

stad. Zeker nu de Leie en de Schelde na zestig jaar weer samenvloeien, is Gent meer dan ooit

‘City of Water’. Het campagnebeeld van de Gentse Feesten 2019, in de typische vintage

posterstijl van de jaren ’50 en ’60, is dan ook een ode aan het water. Centraal op het beeld staat

een hedendaags koppel feestvierders, met de cocktail in de hand en bloemenkrans aan. Ze

stralen de uitgelaten en ontspannen sfeer uit die Gent 10 dagen lang onderdompelt.

'We zien een surfend koppel festivalgangers op een vloedgolf van
feestvreugde, fun, muziek, cultuur en theater die 10 dagen lang denderend
door de stad stroomt. Het is een vrolijk, zomers, dynamisch en krachtig
campagnebeeld, net zoals de Gentse Feesten zelf. Ja Aloha, deze golf wil je
toch niet missen?'
— Annelies Storms, schepen van Feesten

Met de toevoeging van de catchy slogan ‘Ja Aloha’ is het beeld compleet. Dat is een

samentrekking tussen het Gentse ‘Ja Allo’ en de gekende exotische groet uit Hawaï. Het vat de

feestelijke en zomerse sfeer van de Gentse Feesten en het eigenwijze karakter van de

Gentenaren samen in één aanstekelijke slogan.

Minicompetitie

⏲



Het campagnebeeld werd ontwikkeld door het Gentse communicatiebureau 'The Oval Office'.

Zij dienden het beste voorstel in van de drie bureaus uit de minicompetitie van de Stad Gent. De

jury was unaniem in haar keuze. De campagne zal te zien zijn op affiches, folders, advertenties,

media en via onlinecampagnes.

Contact

Laurens Teerlinck, kabinet schepen Annelies Storms, gsm 0484 68 12 59, e-mail

laurens.teerlinck@stad.gent

Clara Calis, communicatie Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren, gsm 0476 34 29

21, e-mail clara.calis@stad.gent

Bevoegd

Download de affiche in hoge resolutie

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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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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