
 26 april 2019, 17:00 (CEST)

Voorstelling nieuwe tentoonstelling 'Drie
eeuwen grafische industrie' op dinsdag 30 april
2019 om 12 uur
Beste lezer

De drukkerijafdeling van het Industriemuseum zit in een nieuw kleedje. De tentoonstelling 'Drie

eeuwen grafische industrie' neemt bezoekers vanaf 4 mei 2019 mee naar de drukkerijen van

weleer. Een wervelende reis van 1750 tot vandaag. Knap drukwerk, sierlijke letters, imposante

drukpersen, pakkende verhalen …  Ze laten bezoekers proeven van de (r)evoluties die de

drukkerijwereld doormaakte. Doorheen de expo maken de bezoekers ook een eigen minizine en

ontdekken ze het drukkersambacht en de drukpersen in volle actie.

Graag nodigen we je uit op de voorstelling van de nieuwe tentoonstelling en van het

openingsweekend met Drukfestival (4-5 mei 2019), op dinsdag 30 april 2019 om 12 uur in het

Industriemuseum, Minnemeers 10, 9000 Gent.

Programma

12 uur: welkomstwoord en aankondiging nieuwe tentoonstelling 'Drie eeuwen grafische

industrie' door directeur Ann Van Nieuwenhuyse

12.10 uur: sprekende drukkersverhalen uit de tentoonstelling door conservator Hilde

Langeraert

⏲



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.

12.20 uur: overzicht programma Drukfestival door communicatiemedewerker Hannelore De

Craene

12.25 uur: voorproefje van de tentoonstelling

 

Je bent van harte welkom.

Met vriendelijke groeten

Dienst Communicatie Stad Gent

Contact

Hannelore De Craene, Communicatie Industriemuseum , tel. 09 323 65 33, e-

mail hannelore.decraene@stad.gent
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