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Gent centraal in gloednieuw hoorspel 'Johanna
en het Gravensteen'

Vanaf 29 mei 2019 ligt het hoorspel ‘Johanna en het Gravensteen’ in de rekken,

een productie van Het Geluidshuis in samenwerking met Historische Huizen

Gent. Verwacht je aan een spannende en ook grappige les geschiedenis over de

beeldenstorm in de 16de eeuw met het Gentse Gravensteen als hoofdrolspeler.

Bekende acteurs, waaronder Johan Heldenbergh, Charlotte Vandermeersch en Jurgen Delnaet,

brengen Johanna en haar entourage tot leven. Het nieuwe hoorspel, boordevol 'vree wijze

wijsjes' om mee te zingen, is uitgegeven als een leesboek met CD én downloadcode.
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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,

'Wat een schitterende uitdaging om een van de grootste monumenten in ons
land op een ludieke en tegelijkertijd educatieve manier, eigen aan ons huis, tot
leven te brengen.'
— Ann Desmet, Geluidshuis

'Het Geluidshuis leek ons de ideale partner om bij aan te kloppen. Met hoge
verwachtingen vertrouwden we hen ons Gravensteen toe. Zó veel checks:
humor, fantasie, knappe scenario’s, bangelijk plot, familievriendelijk, geweldige
acteurs, en ook liedjes om uit volle borst mee te zingen. Heerlijk!'
— Doreen Gaublomme, directeur Historische Huizen Gent

De officiële verkoop van het hoorspel 'Johanna en het Gravensteen' start op 29 mei 2019. Het

hoorspel is te koop in het Gravensteen, de Gentse stadswinkel, de betere boekhandels en op

geluidshuis.be.

Contact

Ann Desmet, Het Geluidshuis Uitgeverij, tel. 03 830 13 74, gsm 0477 48 26 17, e-mail

ann@geluidshuis.be

Patty Delanghe, communicatie Historische Huizen Gent, gsm 0473 40 47 43, e-mail

patty.delanghe@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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solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.
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