
 28 mei 2019, 11:00 (CEST)

Persvoorstelling Gentse kunstparels in
'Vlaamse meesters in situ' op zaterdag 1 juni
2019 om 13.30 uur
Beste lezer

Graag nodigen we je uit voor de persvoorstelling en het openingsconcert van 'Vlaamse Meesters

In Situ' op zaterdag 1 juni 2019 om 13.30 uur in de Begijnhofkerk Onze-Lieve-Vrouw-

Presentatie in het Klein Begijnhof in de Lange Violettestraat, 9000 Gent.

Het kunstenparcours 'Vlaamse Meesters in Situ' richt van 1 juni tot 30 september 2019 de

schijnwerpers op topwerken van Vlaamse Meesters die nog op hun oorspronkelijke plek te

bewonderen zijn en specifiek voor die plaats werden gemaakt. Er doen in Vlaanderen 45 kerken,

kloosters en historische gebouwen mee, waarvan zes in Gent.

Programma

⏲



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.

13 uur: ontvangst in de Begijnhofkerk Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie

13.30 uur: toelichting Vlaamse Meesters in situ door Sami Souguir, Schepen van Cultuur

13.40 uur: toelichting Peter Wouters, Directeur Openbaar Kunstbezit Vlaanderen

13.50 uur: toelichting Gentse locaties door Jo Van Herreweghe, Cultuur Gent

14 uur: openingsconcert AS ONE - Percussionistes Jessica Peel en Birgit Eecloo studeerden

beiden aan het Gentse Conservatorium en spelen slagwerk ‘als een’. Samen staan ze achter de

marimba – ofwel quatre mains, ofwel elk aan één zijde van het instrument – of delen ze

indrukwekkende set-ups met basdrum, toms en bongo’s. Een fascinerende en uitgekiende

belevenis voor oog en oor.

Je bent van harte welkom.

Met vriendelijke groeten

Dienst Communicatie Stad Gent

Contact

Frederik Verstraete, pers en communicatie STAM, gsm 0474 29 77 63, e-

mail frederik.verstraete@stad.gent

Jo Van Herreweghe, Cultuur Gent, gsm 0477 94 06 18, e-mail jo.vanherreweghe@stad.gent
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