
 19 juni 2019, 10:00 (CEST)

Voorstelling jaarprogramma OMG! Van Eyck
was here op dinsdag 25 juni 2019 om 11 uur
Beste lezer

 

Graag nodigen we je uit op de persconferentie van OMG! Van Eyck was here, de hulde die de

stad in 2020 brengt aan zijn grootste Vlaamse meester, op dinsdag 25 juni 2019 om 11 uur in de

Sint-Baafskathedraal (Sint-Baafsplein, 9000 Gent).

 

We stellen je in primeur het cultureel-toeristische programma van het themajaar voor en tonen

hiermee hoe de nalatenschap van de virtuoze meester na zes eeuwen nog steeds door de aderen

van de stad en zijn inwoners vloeit.

Programma

Om 11 uur in de Sint-Baafskathedraal:

Muzikale intro door Marcel Ketels en muzikanten

Verwelkoming door Ludo Collin, kanunnik van de Sint-Baafskathedraal

⏲

https://cdn.flxml.eu/lt-2163097994-fa52299c45ace2c585426a9c8be5e0e85be5cda09d7b56ce


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.

Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts over het project Vlaamse Meesters

Gents schepen van Toerisme Bram Van Braeckevelt over het toeristische luik van OMG! Van

Eyck was here en duurzaam toerisme in Gent

Gents schepen van Cultuur Sami Souguir over het culturele luik van OMG! Van Eyck was

here en Gent als cultuurstad

Voorstelling van het cultureel-toeristische jaarprogramma door Astrid Van Ingelgom,

projectcoördinator OMG! Van Eyck was here

Muzikale afsluiter door Catalina Vicens

Aansluitend volgt er een receptie in het Sint-Baafshuis, Biezekapelstraat 2, 9000 Gent.

Mogen we je vragen om je aanwezigheid hier vooraf te bevestigen.

Je bent van harte welkom.

Met vriendelijke groeten

Dienst Communicatie Stad Gent

Contact

Laura Deboel, communicatie OMG! Van Eyck was here, tel. 09 323 61 44, e-mail

laura.deboel@stad.gent

Astrid Van Ingelgom, projectcoördinator OMG! Van Eyck was here, tel. 09 323 61 67, e-mail

astrid.vaningelgom@stad.gent
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