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Gravensteen audiotour nu ook in Vlaamse en
internationale gebarentaal

In het Gravensteen kunnen vanaf zaterdag 28 september 2019 (Werelddovendag)
ook mensen met een auditieve beperking de comedytour van Wouter Deprez
beleven. Een visioguide in Vlaamse of internationale gebarentaal neemt de
bezoeker mee doorheen het kasteel.
De visioguide is het begin van een traject om mensen met een auditieve beperking een uniek
kasteelbezoek aan te te bieden. In de shop van het Gravensteen worden tien tablets ter
beschikking gesteld. Het gebruik ervan is inbegrepen in de prijs van het toegangsticket. Aan de
hand van 18 fragmenten maakt de bezoeker in eigen tempo kennis met de eigenzinnige en
verrassende kijk van Wouter Deprez op het ontstaan van Vlaanderens meest imposante burcht.
Met de even poëtische als grappige tekeningen van illustrator Randall Casaer geraakt de
bezoeker bovendien helemaal in de ban van de middeleeuwen.
Voor de productie van de visioguide werd beroep gedaan op een doof testpubliek. Zij volgden de
comedytour samen met een tolk Vlaamse gebarentaal. Bij de ontwikkeling van de visioguide
werd rekening gehouden met hun opmerkingen en aandachtspunten.

Samenwerking
Dit traject kwam tot stand in samenwerking met de toegankelijkheidsambtenaar van de Stad
Gent, de tolken Jorn Rijckaert (Vlaamse gebarentaal) en Jaron Garitte (internationale
gebarentaal) en Deltavox Projects (soft-en hardware). Het initiatief wordt financieel
ondersteund door Toerisme Vlaanderen in het kader van het project Timecastle.

'Dankzij de visioguide kunnen nu ook mensen met een beperkingen de rijke
geschiedenis van het Gravensteen ontdekken. De populaire audioguide van
stand-upcomedian Wouter Deprez werd omgezet in gebarentaal en bezoekers
kunnen op de tablet ook meelezen in het Nederlands, Frans en Engels. Een
grote stap in het verlagen van drempels voor mensen met een beperking.'
— Sami Souguir, schepen van Cultuur

Historische Huizen Gent beheert zeven stedelijke historische huizen, waaronder het
Gravensteen, de Sint-Pietersabdij en de Sint-Baafsabdij, en maakt de gebouwen tot moderne
vensters op de wereld van vandaag. Het team van Historische Huizen Gent vertelt nieuwe
verhalen op eeuwenoude plekken. Eerder dan objecten en collecties zijn verhalen uit het
verleden én het heden de leidraad om te kijken naar de wereld.
Contact
Patty Delanghe, communicatie Historische Huizen Gent, tel. 09 266 85 24, gsm 0473 40 47
43, e-mail patty.delanghe@stad.gent

Sacha Engels, publiekswerking Historische Huizen Gent, tel. 09 266 85 56, gsm 0476 93 84
65, e-mail sacha.engels@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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