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Damfest: feest tussen Dampoort en Stapelplein
tijdens Gent Autovrij

Op zondag 22 september, tijdens Gent Autovrij, wordt ook het deel van de ring aan

Dok Zuid uitzonderlijk verkeersvrij gemaakt. Een ideale gelegenheid om voor één

keer op die locatie een feestje te bouwen. Damfest vindt plaats tussen 10 en 18

uur.

Gentenaars kunnen de hele dag lang genieten van een verkeersvrij Dok Zuid. Er valt heel wat te

beleven. Gentse bands geven het beste van zichzelf, er is een circulatielabyrint en er staan

mobiliteitsspelen op het programma. Foodtrucks zorgen voor heerlijke hapjes en lekkere

drankjes in samenwerking met Hal 16 en Dok Brewing Company.

Een greep uit het programma

Enkele straffe Gentse bands en artiesten zoals Bluebird, Julien Firmin en Rick De Vik alias

Raab zorgen voor muzikale verrassingen. Ook singer-songwiter Tom Bright uit het Verenigd

Koninkrijk komt het beste van zichzelf geven. Tussendoor brengt DJ Joga Bonito bezoekers op

toerental met zijn mix van afrobeat, latino, hiphop en afrohouse.
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Voor wie even wil verdwalen, is er een uitdagend circulatielabyrint, en er zijn ook nog tal van

'gepimpte' mobiliteitsspelen. Feestvierders kunnen punten verzamelen in het stuursmijten of

het carrosseriespel. En wie nog nooit geproefd heeft van oliefilterpetanque of bandbowling, nu

is je kans. Alle randanimatie, waaronder ook een bumperblikspel en autobandwerpen, wordt in

een mobiliteitsjasje gestoken.

Ook Dok Noord autovrij

Tijdens de autoloze zondag wordt Dok Noord ook autovrij gemaakt. Daar maken de

Zoefmasters het mooie weer en kunnen Gentenaars ook aan heel wat activiteiten deelnemen. Zo

ontdek je de nieuwste trends in fietsland en kan je jouw fiets gratis laten markeren. Wie nog

geen fiets heeft, kan een tweedehands exemplaar kopen op de fietsenmarkt. Avonturiers

kunnen een ritje op een deathride proberen, over vuur lopen of een 'rush hour'-parcours met de

fiets afleggen.

Het Mobiliteitsbedrijf geeft ook informatie aan elke Gentenaar die met vragen zit over

mobiliteit in Gent of de invoering van de lage-emissiezone in 2020.

Contact
Liesbeth De Bruyn, woordvoerder schepen Filip Watteeuw, gsm 0470 21 05 92, e-

mail liesbeth.debruyn@stad.gent

Bart Tembuyser, Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren, gsm 0478 88 12 48 , e-

mail bart.tembuyser@stad.gent

Bevoegd

Ontdek het volledige programma van Gent Autovrij

Filip Watteeuw
Eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 94, e-mail schepen.watteeuw@stad.gent

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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